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actuacions que preveu l’article 3, amb fons dels pressu-
postos generals de l’Estat, no pot superar un màxim de 
60.000 euros per raça i anualitat.

b) No obstant això, per a les actuacions que preve-
uen els paràgrafs a), b), c) i d) de l’article 3.1, el percen-
tatge màxim de l’ajut és del 100 per cent, mentre que el 
finançament de les actuacions que preveuen els seus 
paràgrafs e) i f) no pot ser superior al 70 i 40 per cent del 
seu cost, respectivament.

c) En tot cas, l’import rebut per un mateix beneficiari 
per la suma dels paràgrafs a), b) i c) de l’article 3.1 no pot 
excedir de 100.000 euros al llarg de tres exercicis fiscals.

2. Els ajuts que regula aquest Reial decret no poden 
concórrer amb cap altre ajut estatal de l’article 87.1 del Trac-
tat de la Comunitat Europea, ni amb contribucions finance-
res estatals, incloent-hi les que regula l’article 88.1, parà-
graf segon del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, 
de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajut al desenvolupa-
ment rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvo-
lupament Rural (FEADER), ni amb contribucions financeres 
de la Unió Europea, corresponents als mateixos costos 
subvencionables, si això condueix a una intensitat de l’ajut 
superior al màxim que estableix el Reglament (CE) núm. 
1857/2006.

Article 7. Transferències de fons.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
de transferir a les comunitats autònomes les quantitats 
que corresponguin per atendre el pagament de les sub-
vencions que regula aquest Reial decret, d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb el 
que estableix l’article 86 de la Llei 47/2003, de 23 de 
novembre, general pressupostària.

2. Per a cada exercici s’ha d’establir, amb les dispo-
nibilitats pressupostàries i tenint en compte, si s’escau, 
els romanents de fons resultants en finalitzar cada exer-
cici pressupostari que estiguin en poder de les comunitats 
autònomes, la quantitat màxima que s’ha de transferir a 
cada comunitat.

Article 8. Informació.

1. Les comunitats autònomes han de comunicar al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abans del 31 
de desembre de cada any, la relació de les associacions 
reconegudes en el seu territori, indicant l’abast i el contin-
gut del reconeixement, i la normativa sobre la qual es 
basa.

2. Un cop finalitzat l’exercici econòmic, les comuni-
tats autònomes han de remetre un estat comprensiu de 
les obligacions reconegudes i els pagaments fets fins al 
tancament de l’exercici econòmic per la subvenció o sub-
vencions gestionades.

Article 9. Acumulació i compatibilitat dels ajuts.

1. Les subvencions que preveu aquest Reial decret 
són compatibles amb qualssevol altres que, per a la 
mateixa finalitat i objecte, puguin establir altres adminis-
tracions públiques o altres ens públics o privats, nacio-
nals o internacionals.

2. No obstant això, l’obtenció concurrent d’ajuts 
atorgats per a la mateixa finalitat per altres administraci-
ons o ens públics o privats, nacionals o internacionals, 
quan l’import total de les subvencions percebudes per 
cada beneficiari superi el cost de tota l’activitat que s’hagi 
de desenvolupar per al període de què es tracti, donarà 
lloc a la reducció que correspongui en l’import de les sub-
vencions que regula aquest Reial decret, fins a ajustar-se 
a aquest límit.

Si tot i així la suma de subvencions suposa una inten-
sitat de l’ajut superior als percentatges màxims que esta-

bleixen l’article 6 o la normativa estatal o comunitària 
aplicable, s’ha de reduir fins al límit esmentat.

Disposició addicional única. Associacions ja reconegu-
des.

Les associacions ja reconegudes a l’empara del Reial 
decret 997/1999, d’11 de juny, sobre foment de les races 
autòctones espanyoles de protecció especial en perill 
d’extinció, mantenen el reconeixement esmentat en els 
mateixos termes que el van obtenir.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 997/1999, d’11 de juny, 
sobre foment de les races autòctones espanyoles de pro-
tecció especial en perill d’extinció.

Disposició transitòria única. Extinció dels ajuts a creació 
de bancs de germoplasma, semen i embrions conge-
lats o reserva en viu en centres autoritzats oficial-
ment.

Les activitats subvencionables que comprèn l’arti-
cle 3.1.f) només són finançables fins al 31 de desembre 
de 2011.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació 
que conté l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribu-
eix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases 
i coordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 d’octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

 19074 REIAL DECRET 1470/2007, de 2 de novem-
bre, sobre aplicació dels pagaments directes 
a l’agricultura i a la ramaderia. («BOE» 264, 
de 3-11-2007.)

El 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 comuna i s’instauren determinats règims 
d’ajuda als agricultors i pel qual es modifiquen els regla-
ments (CEE) núm. 2019/93, (CE) núm. 1452/2001, (CE) 
núm. 1453/2001, (CE) núm. 1454/2001, (CE) núm. 1868/94, 
(CE) núm. 1251/1999, (CE) núm. 1254/1999, (CE) núm. 
1673/2000, (CEE) núm. 2358/71 i (CE) núm. 2529/2001, ofe-
reix als estats membres l’opció d’aplicació parcial de 
determinats pagaments directes mitjançant la retenció 
d’un percentatge de determinats pagaments inclosos en 
el règim de pagament únic, per donar una ajuda addicio-
nal als agricultors vinculada a les seves decisions de pro-
ducció.

La Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i d’ordre social estableix, a l’article 120, 
l’aplicació en tot el territori a escala nacional del règim de 
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pagament únic previst al Reglament (CE) núm. 1782/2003 
del Consell, de 29 de setembre de 2003.

En aplicació de l’article 64 de l’esmentat Reglament, 
l’aplicació parcial adoptada a Espanya afecta els paga-
ments directes per conreus herbacis, cotó, tabac, oliverar 
i sucre, bestiar boví, bestiar oví i cabrum. Els pagaments a 
favor del llúpol s’inclouen en la seva totalitat dins el règim 
de pagament únic.

Es decideix utilitzar l’excepció facultativa de l’article 
70 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 
de setembre de 2003, per excloure del règim de pagament 
únic el sector de les llavors i els pagaments directes inclo-
sos a l’annex VI de l’esmentat Reglament concedits en el 
període de referència a agricultors en relació amb les 
explotacions o parcel·les ubicades a la Comunitat Autò-
noma de les Canàries.

Pel que fa als imports corresponents a la prima làctia i 
als pagaments addicionals establerts respectivament als 
articles 95 i 96 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre de 2003, a partir de l’entrada 
en vigor del règim de pagament únic, hi han quedat inclo-
sos.

L’article 33 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre de 2003, estableix les condici-
ons que han de complir els agricultors per poder acollir-se 
al règim de pagament únic.

D’acord amb el que disposen el Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, i el 
Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril de 2004, que estableix disposicions d’aplicació del 
règim de pagament únic previst al Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, pel qual s’estableixen disposicions 
comunes aplicables als règims d’ajuda directa en el marc 
de la política agrícola comuna i s’instauren determinats 
règims d’ajuda als agricultors, es van concretar els drets 
sobre la base de les ajudes del període de referència i es 
va constituir una reserva nacional, mitjançant el Reial 
decret 1617/2005, de 30 de desembre, pel qual es regula la 
concessió de drets als agricultors dins el règim de paga-
ment únic, que per la present disposició es deroga, sense 
perjudici de la seva aplicació a les situacions anteriors 
d’assignació inicial de drets de pagament únic.

Tenint en compte que l’accés a drets procedents de la 
reserva nacional pot estar limitat a les disponibilitats del 
moment, s’estableixen, d’acord amb el que disposen els 
reglaments anteriors, les normes per a l’assignació de 
drets procedents d’aquesta.

Sobre els compromisos que adquireixen els titulars 
de drets respecte al manteniment d’aquests, s’establei-
xen les normes d’utilització per a cada un dels tipus de 
drets d’ajuda previstos.

Amb l’objecte de garantir una correcta gestió del 
règim, es disposen les normes d’aplicació per a la cessió 
dels drets d’ajuda, així com els terminis de notificació de 
les cessions a l’autoritat competent. Igualment es concre-
ten els aspectes específics relatius als contractes d’arren-
dament.

Als efectes del que descriu el paràgraf anterior i en 
aplicació del que disposa l’article 10 del Reglament (CE) 
núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004, s’es-
tableixen les normes per a l’aplicació de retencions a 
favor de la reserva nacional en determinats casos de 
venda o arrendament.

D’altra banda, al títol IV del Reglament (CE) núm. 
1782/2003, del Consell de 29 de setembre de 2003, es pre-
veuen ajudes específiques als agricultors productors de 
blat dur d’alta qualitat, proteaginoses, arròs, patates per a 
fècula, fruits de clofolla, conreus energètics, llavors, olive-
rar, cotó i tabac, que tenen el seu desplegament a la pre-
sent disposició.

La normativa comunitària preveu la possibilitat de 
mantenir una part de les ajudes als sectors boví, oví i 
cabrum acoblades a la producció. En el cas de l’oví i el 

cabrum, segons el que estableix l’article 67 del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 
2003, s’ha optat per l’opció de desacoblament parcial del 
50 per cent. En el cas del sector boví, s’ha triat l’opció 
recollida a l’article 68 de l’esmentat Reglament, que per-
met mantenir acoblada el 100 per cent de la prima a la 
vaca nodrissa, el 100 per cent de la prima al sacrifici de 
vedells i el 40 per cent de la prima al sacrifici d’adults.

L’aplicació de l’article 69 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003, del Consell de 29 de setembre de 2003, ha pos-
sibilitat l’adaptació a les nostres característiques i neces-
sitats de les orientacions establertes en la reforma reco-
llida a l’esmentat Reglament. Per això, es concedeix una 
ajuda addicional als productors de cotó, tabac i sucre de 
remolatxa i canya de sucre, i als ramaders en els sectors 
de boví de carn i de llet. Aquests pagaments estan condi-
cionats al compliment de requisits que tenen per objecte 
fomentar la qualitat i millorar la comercialització de la 
producció, essencialment, amb la finalitat que cobreixin 
la demanda específica sol·licitada pel mercat, l’aprofita-
ment de les condicions adequades de determinades 
zones, la conservació de races ramaderes autòctones i la 
millora del medi ambient.

Amb la finalitat de continuar fent viable la producció 
de fruits de clofolla a Espanya, és convenient que l’ajuda 
abasti un determinat nivell. D’altra banda, les especials 
característiques 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 de la comunitària, i atès que hi ha 
un límit màxim financer global dins d’aquest règim d’aju-
des, en el cas que fos necessari aplicar un coeficient cor-
rector, Espanya pot concedir una ajuda nacional, part de 
la qual és convenient que es realitzi amb càrrec al pressu-
post del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Per la 
seva banda, les comunitats autònomes poden concedir 
una ajuda amb càrrec als seus pressupostos. No obstant 
això, l’import total de les ajudes esmentades no pot exce-
dir un límit màxim per hectàrea per evitar distorsions 
entre els mercats de les diferents zones productores.

El Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 
de setembre de 2003, estableix un concepte d’organitza-
ció interprofessional i uns requisits que no coincideixen 
amb els establerts per la Llei 38/1994, de 30 de desembre, 
reguladora de les organitzacions interprofessionals agro-
alimentàries, per la qual cosa s’estableixen d’acord amb 
la norma comunitària.

El Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 
21 d’abril de 2004, fixa els preceptes específics referents a 
la modalitat d’aplicació del pagament únic implementada 
a Espanya.

És necessari tenir en compte per a les ajudes acobla-
des i específiques el Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la 
Comissió, de 29 d’octubre de 2004, pel qual s’estableixen 
les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell pel que fa als règims d’ajuda pre-
vistos als títols IV i IV bis de l’esmentat Reglament i a la 
utilització de les terres retirades de la producció amb vista 
a l’obtenció de primeres matèries.

El Reglament (CE) núm. 796/2004 de la Comissió, de 
21 d’abril de 2004, instaura les disposicions per a l’aplica-
ció de la condicionalitat, la modulació i el sistema integrat de 
gestió i control previstos al Reglament (CE) núm. 1782/2003 
del Consell pel qual s’estableixen disposicions comunes 
aplicables als règims d’ajuda directa en el marc de la polí-
tica agrícola comuna i s’instauren determinats règims 
d’ajuda als agricultors.

Amb vista a possibilitar un control eficaç, 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, d’ara 
endavant SIGPAC. Així mateix, s’estableix una única sol-
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licitud per a tots els règims d’ajuda per superfície, entre 
els quals hi ha el règim de pagament dels drets de paga-
ment únic, i una altra sol·licitud per a les ajudes correspo-
nents a les primes per bestiar oví i cabrum i per als règims 
de pagaments per bestiar boví, que es mantenen acobla-
des. No obstant això, es deixa a opció dels estats mem-
bres el fet que la sol·licitud corresponent al sector rama-
der s’inclogui a la «sol·licitud única» i Espanya ha decidit 
adoptar aquesta opció.

És necessari considerar que algunes disposicions del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre de 2003, ja s’han aplicat anteriorment, especial-
ment, a partir de l’1 de gener de 2005 per la qual cosa és 
necessari tenir en compte la legislació nacional ja desple-
gada amb aquesta finalitat i la que s’ha publicat com a 
preparació de l’establiment del pagament únic, en parti-
cular el Reial decret 2352/2004, de 23 de desembre, sobre 
l’aplicació de la condicionalitat en relació amb les ajudes 
directes en el marc de la política agrícola comuna i el Reial 
decret 2128/2004, de 29 d’octubre, pel qual es regula el 
SIGPAC.

La regulació bàsica continguda en aquesta disposició 
s’efectua mitjançant reial decret atès que es tracta d’una 
matèria de caràcter marcadament tècnic i de naturalesa 
conjuntural i canviant.

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

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

Es deroguen el Reial decret 1617/2005, de 30 de 
desembre, pel qual es regula la concessió de drets als 
agricultors dins el règim de pagament únic, i el 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 la ramaderia.

En l’elaboració de la present disposició han estat con-
sultades les comunitats autònomes i les entitats represen-
tatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió de 2 de novembre de 2007,

D I S P O S O :

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir la nor-
mativa bàsica aplicable als següents règims d’ajuda comu-
nitaris establerts en el Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre, pel qual s’estableixen dispo-
sicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa en 
el marc de la política agrícola comuna i s’instauren deter-
minats règims d’ajuda als agricultors i pel qual es modifi-
quen els reglaments (CEE) núm. 2019/93, (CE) núm. 
1452/2001, (CE) núm. 1453/2001, (CE) núm. 1454/2001, (CE) 
núm. 1868/94, (CE) núm. 1251/1999, (CE) núm. 1254/1999, (CE) 
núm. 1673/2000, (CEE) núm. 2358/1971, (CE) núm. 2529/2001:

a) Pagament únic per als titulars de drets concedits 
en virtut de l’article 1 del Reglament (CE) núm. 1782/2003, 
del Consell, de 29 de setembre, que engloba les ajudes 
desacoblades recollides a l’annex I d’aquest Reial decret.

b) Pagaments acoblats als productors de conreus 
herbacis, relacionats a l’annex IX del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, i als de 
boví, oví i cabrum. Aquests pagaments estan previstos als 
capítols 10, 11 i 12 del títol IV del Reglament esmentat.

c) Pagaments específics als productors de: blat dur, 
proteaginoses, arròs, fruits de clofolla, conreus energè-
tics, patates per a fècula, llavors, cotó, oliverar i tabac.

d) Pagaments addicionals als productors per aplica-
ció de l’article 69 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre, en base al programa nacional 
de desenvolupament de la Política Agrícola Comuna, 
d’ara endavant PAC, en els sectors del cotó, tabac, remo-
latxa i canya de sucre, i bestiar boví de carn i de llet.

2. També es regula la utilització de les terres retirades 
de la producció la superfície de les quals justifica drets de 
retirada, per conrear primeres matèries per a l’obtenció 
de productes amb destinació no alimentària.

3. Així mateix, s’estableixen les bases per a l’aplica-
ció 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. 1782/2003 del Con-
sell, de 29 de setembre.

4. Aquest Reial decret és aplicable a tot el territori 
nacional, excepte a la Comunitat Autònoma de les Canà-
ries, on s’aplicaran els seus programes específics i, si 
s’escau, el que disposa la disposició transitòria primera.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:

a) «Autoritat competent»: l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma per a la tramitació, resolució i paga-
ment de les ajudes a què es refereix aquest Reial decret.

b) «Agricultor»: la persona física o jurídica o agrupa-
ció de persones físiques o jurídiques, amb independència 
de la forma jurídica de l’agrupació o dels seus membres, 
l’explotació de la qual estigui en el territori espanyol i que 
exerceixi una activitat agrària.

c) «Explotació»: el conjunt d’unitats de producció 
administrades per un mateix agricultor, a cada campanya, 
que estiguin en el territori espanyol.

d) «Utilització»: la utilització que es faci de la super-
fície en termes de tipus de conreu o coberta vegetal o 
l’absència d’aquests.

e) «Parcel·la agrícola»: superfície de terra contínua 
en què un sol agricultor conrea un únic conreu.

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

g) «Recinte SIGPAC»: cadascuna de les superfícies 
contínues de terreny dins d’una parcel·la SIGPAC, amb un 
ús agrícola únic dels definits al SIGPAC.

h) «Règims d’ajuda per superfície»: el règim de 
pagament únic, i tots els règims d’ajuda establerts al títol 
IV del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 
de setembre de 2003, excepte els establerts als capítols 7, 
11 i 12.

i) «Règims d’ajuda per bestiar»: el règim de primes 
per bestiar oví i cabrum, i els règims de pagaments per 
bestiar boví, previstos als capítols 11 i 12 del títol IV del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre.

j) «Superfície farratgera»: la superfície de l’explota-
ció, 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 cabrum, 
d’acord amb el que disposa l’article 8 del Reglament (CE) 
núm. 796/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004, pel 
qual s’estableixen disposicions per a l’aplicació de la con-
dicionalitat, la modulació i el sistema integrat de gestió i 
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control previstos al Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre. No es comptabilitzen en 
aquesta superfície:

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’utilit-
zin 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 conreats (sembrats), i no 
incloses en la rotació de conreus de l’explotació durant 
cinc anys o més, excloses les terres retirades de conformi-
tat amb la normativa comunitària.

l) «Període de retenció»: el període durant el qual un 
animal pel qual se sol·licita una ajuda s’ha de mantenir en 
l’explotació.

m) «Vaca nodrissa»: 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 8 
mesos que encara no ha parit.

o) «Ovella»: la femella de l’espècie ovina que ha 
parit almenys una vegada o que té un any d’edat com a 
mínim, l’últim dia del període de retenció.

p) «Cabra»: la femella de l’espècie cabrum que ha 
parit almenys una vegada o que té un any d’edat com a 
mínim, l’últim dia del període de retenció.

q) «Codi NC»: codi de la nomenclatura combinada 
establert al Reglament (CEE) 2658/87 del Consell, de 23 de 
juliol, relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a 
l’aranzel duaner comú.

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

Article 3. Superació de superfícies o del nombre d’ani-
mals.

1. En el cas dels règims d’ajuda en els quals es pre-
vegin superfícies bàsiques nacionals, el Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, en funció de la informació de 
superfícies rebuda de les comunitats autònomes, ha de 
calcular abans del 15 de novembre les eventuals supera-
cions de les superfícies o subsuperfícies bàsiques, i ha de 
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 als règims de la prima específica a les protea-
ginoses i als conreus energètics previstos als capítols 2 i 5 
del títol IV del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Con-
sell, de 29 de setembre, les comunitats autònomes han 
d’aplicar els coeficients d’ajust establerts per la Comissió 
Europea.

3. En el cas dels règims de primes ramaderes en què 
es prevegi un nombre màxim d’animals a nivell nacional, 
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 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 superaci-
ons dels límits màxims nacionals i ha de comunicar a les 
comunitats autònomes els corresponents coeficients de 
reducció.

Article 4. Superació dels límits pressupostaris.

1. Els pagaments directes afectats per un límit pres-
supostari no poden superar el límit establert per a cada 
línia d’ajuda.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
sobre la base de 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 pressu-
postaris i comunicar a les comunitats autònomes el coefi-
cient que s’ha d’aplicar als imports a pagar per cada règim 
d’ajuda, o, si s’escau, l’import unitari que s’ha d’aplicar.

Article 5. Condicionalitat.

Qualsevol agricultor que sol·liciti un o diversos dels 
pagaments directes relacionats a l’article 1 ha de complir 
a la seva explotació els requisits legals de gestió que esta-
bleix el Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 
de setembre així com les bones condicions agràries i 
mediambientals establertes al Reial decret 2352/2004, de 
23 de desembre, sobre l’aplicació de la condicionalitat en 
relació amb les ajudes directes en el marc de la política 
agrícola comuna.

Article 6. Modulació i import addicional.

1. Tots els imports dels pagaments previstos en 
aquest Reial decret amb càrrec al Fons Europeu Agrícola 
de Garantia (FEAGA) es redueixen en el 5 per cent. Els 
imports obtinguts d’aquesta mesura s’han de destinar, 
una vegada deduït l’import corresponent a l’import addi-
cional de l’ajuda, a sufragar despeses en el marc de des-
envolupament rural.

2. Els agricultors que rebin pagaments directes a 
l’empara del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, 
de 29 de setembre, perceben un import addicional d’ajuda 
que és igual al que resulti d’aplicar el percentatge de 
reducció previst a l’apartat 1 al conjunt de tots els paga-
ments fins als primers 5.000 euros.

3. La suma total de tots els imports addicionals de 
l’ajuda que es concedeixin no pot superar el límit màxim 
establert per a Espanya a l’annex II de l’esmentat Regla-
ment.

4. Amb vista a garantir un tractament homogeni als 
productors de tot l’àmbit nacional, els apartats 1 i 2 s’apli-
caran també a la prima complementària per vaca nodrissa, 
quan de conformitat amb l’apartat 2.b) de l’article 69, es 
financi amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat.

TÍTOL I

Règim de pagament únic

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 7. Règim de pagament únic.

1. D’acord amb el que estableix l’article 120 de la Llei 
62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, adminis-
tratives i d’ordre social, s’han integrat en el pagament 
únic les línies d’ajuda de cadascun dels règims del perí-
ode de referència que es detallen a l’annex I d’aquest 
Reial decret en els percentatges o imports establerts a 
l’esmentat annex.

2. En aplicació de l’article 70 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, apartat 1.a) 
segon i apartat 1.b) s’exclou del règim de pagament únic 
l’ajuda a les llavors, així com tots els pagaments directes 
inclosos a l’annex VI de l’esmentat Reglament concedits en 
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el període de referència als agricultors de la Comunitat 
Autònoma de les Canàries.

3. Els drets de pagament únic es classifiquen en fun-
ció de les seves característiques i del seu origen tal com 
s’estableix a l’annex II d’aquest Reial decret.

CAPÍTOL II

Reserva nacional

Article 8. Reserva nacional.

A la reserva nacional, constituïda en base a l’article 42 
del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre, s’incorporaran d’ara endavant els imports pre-
vistos a l’esmentat Reglament, i en particular:

a) Els imports dels drets no utilitzats segons el que 
disposa l’article 8 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la 
Comissió, de 21 d’abril, llevat dels casos de força major i 
circumstàncies excepcionals establerts a l’article 40.4 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre.

b) Tots els imports retinguts per aplicació dels per-
centatges deduïts com a conseqüència de les vendes i 
cessions a què es refereix l’article 9 del Reglament (CE) 
núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004, que 
estableix disposicions d’aplicació del règim de pagament 
únic previst al Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Con-
sell, pel qual s’estableixen disposicions comunes aplica-
bles als règims d’ajuda directa en el marc de la política 
agrícola comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda 
als agricultors, realitzades d’acord amb el que estableix 
aquest Reial decret.

Article 9. Accés a la reserva nacional.

1. Els agricultors que desitgin sol·licitar drets de 
pagament únic amb càrrec a la reserva nacional, d’acord 
amb el que estableix aquest article, han de presentar l’es-
mentada sol·licitud, juntament amb la informació mínima 
establerta a l’annex III, entre l’1 de febrer i el 30 d’abril i 
davant l’autoritat competent a la qual presentin la sol-
licitud única, establerta a l’article 90 d’aquest Reial decret, 
de l’any corresponent. No obstant això, en el cas de sen-
tències fermes o actes administratius ferms, si la notifica-
ció l’ha rebut l’interessat amb posterioritat al dia 1 d’abril, 
la sol·licitud es pot presentar en l’esmentada campanya o 
en la posterior.

2. Obtindran drets de pagament únic de la reserva 
nacional, sempre que compleixin les condicions establer-
tes:

a) Els agricultors legitimats per rebre drets d’ajuda o 
per augmentar el valor dels drets existents per sentències 
judicials fermes o actes administratius ferms, d’acord 
amb el que disposa l’article 23 bis del Reglament (CE) 
núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril.

b) Els agricultors joves que hagin realitzat la seva 
primera instal·lació en l’àmbit d’un programa de desenvo-
lupament rural establert sobre la base del Reglament 
1698/2005, del Consell, de 20 de setembre de 2005, relatiu 
a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Euro-
peu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), incor-
porant-se en algun dels sectors, amb excepció del de la 
producció de llavors, de l’annex VI del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003, del Consell, de 29 de setembre, i que no 
hagin rebut drets de pagament únic de la reserva nacio-
nal.

c) Els agricultors joves que havent rebut drets de 
pagament únic amb càrrec a la reserva nacional en l’as-
signació immediatament anterior hagin presentat amb 
posterioritat a l’esmentada sol·licitud, sol·licituds d’ajuda 

de conformitat amb el que estableix l’article 92.3 d’aquest 
Reial decret.

d) Els agricultors les explotacions dels quals es tro-
bin situades en zones subjectes a programes de reestruc-
turació o de desenvolupament relatius a algun tipus d’in-
tervenció pública com ara transformacions en regadiu, 
concentracions parcel·làries i beneficiaris de drets de 
reserva nacional de quota làctia i d’oví-cabrum, a l’objecte 
d’evitar l’abandonament de terres o per compensar desa-
vantatges específics per als agricultors a les esmentades 
zones, conforme al que preveu l’article 42.5 del Regla-
ment (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, 
i que no hagin rebut drets de pagament únic de la reserva 
nacional. No obstant això, l’assignació prevista en aquest 
apartat només ha de tenir lloc si, una vegada atesos els 
casos previstos de sentències i agricultors joves, hi ha 
romanent en la reserva.

Article 10. Criteris per al càlcul i assignació de drets de la 
reserva nacional.

1. Els sol·licitants de reserva nacional dels casos b), 
c) i d) de l’article 9 en tots els casos han de presentar hec-
tàrees admissibles a efectes del pagament únic perquè els 
drets de pagament únic se’ls puguin assignar sobre la 
base de les esmentades hectàrees. En cap cas el nombre 
de drets normals d’ajuda concedits, procedents de la 
reserva nacional, pot excedir el nombre d’hectàrees que 
l’agricultor podria utilitzar per justificar els seus drets de 
pagament únic i respecte a les quals no té cap dret 
d’ajuda.

2. Si un agricultor compleix alhora totes o algunes 
de les condicions requerides per rebre drets de la reserva 
nacional per diferents causes sobre les mateixes unitats 
de producció, rebrà un nombre de drets igual o menor 
inferior al nombre d’hectàrees que declara i el valor dels 
quals sigui el més elevat que pugui obtenir per cadascuna 
de les condicions que satisfà.

3. En cas que l’agricultor estigui legitimat per rebre 
drets d’ajuda o per augmentar el valor dels drets existents 
en virtut d’una sentència o d’un acte administratiu ferm, 
l’agricultor rebrà drets en el nombre i valor que corres-
pongui sobre la base de la sentència o l’acte administratiu 
ferm.

4. En el cas dels agricultors joves que hagin iniciat la 
seva activitat d’acord amb el que estableix l’apartat 2.b) 
de l’article 9 es calculen els seus drets, si és procedent, 
d’acord amb el que estableix l’article 6 del Reglament (CE) 
núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril.

5. Els agricultors situats en zones subjectes a progra-
mes de reestructuració o de desenvolupament relatius a 
algun tipus d’intervenció pública a l’objecte d’evitar 
l’abandonament de terres o per compensar desavantat-
ges específics per als agricultors a les esmentades zones, 
prèvia petició, se’ls assignaran drets de la reserva nacio-
nal d’acord amb els criteris establerts als articles 6 i 7 del 
Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril. No obstant això, l’assignació prevista en aquest 
apartat només té lloc si, una vegada atesos els casos pre-
vistos als apartats 3 i 4, hi ha romanent en la reserva.

6. En el cas d’un increment superior al 20 per cent de 
l’import unitari dels drets que es tinguin, es considera que 
aquests procedeixen de la reserva nacional, als efectes pre-
vistos a l’article 42.8 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre de 2003.

7. Les comunitats autònomes han de remetre, en el 
termini de dos mesos des del final del termini de presen-
tació de les sol·licituds, al Fons Espanyol de Garantia 
Agrària, la informació continguda en les sol·licituds a què 
es refereix l’article 9.1, així com una relació de les propos-
tes de resolució ordenades en dos grups. En un primer 
grup s’inclourà els agricultors joves i en un segon grup, la 
resta dels sol·licitants. Sobre la base de la informació 
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rebuda i les disponibilitats de la reserva nacional, el Fons 
Espanyol de Garantia Agrària establirà els drets que s’as-
signaran a cada agricultor i remetrà la informació a cada 
comunitat autònoma.

8. Les comunitats autònomes notificaran l’assigna-
ció de drets als agricultors del seu àmbit com a molt tard 
el 31 de juliol de cada any.

Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 60 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú, la resolució de l’assignació de drets de la 
reserva pot ser objecte de publicació en el diari oficial de 
cada comunitat autònoma i exposar-se a la pàgina web i 
als taulers d’anuncis d’aquestes, així com a les del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de les delegacions 
i subdelegacions del Govern a les comunitats autòno-
mes.

9. El termini màxim per tramitar, resoldre i notificar 
la resolució és de tres mesos a partir de la finalització del 
termini de presentació de les sol·licituds d’assignació de 
drets de pagament únic amb càrrec a la reserva nacional. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i 
notificat la resolució expressa els interessats poden 
entendre desestimada la seva sol·licitud, de conformitat 
amb el que estableix l’article 44.1 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre.

CAPÍTOL III

Utilització dels drets d’ajuda

SECCIÓ 1a DISPOSICIONS COMUNES

Article 11. Utilització dels drets d’ajuda.

1. Cada dret d’ajuda pel qual se sol·liciti el pagament 
únic s’ha de justificar amb una hectàrea admissible ubi-
cada en el territori nacional, amb excepció de les ubicades 
a la Comunitat Autònoma de les Canàries, segons els cri-
teris establerts en el present capítol i conforme a la infor-
mació sol·licitada a l’annex XIV d’aquest Reial decret.

2. Es consideren drets d’ajuda utilitzats, aquells justi-
ficats en la sol·licitud única, la superfície dels quals resulti 
determinada en el sentit de l’article 2.22 del Reglament 
(CE) núm. 796/2004 de la Comissió, de 21 d’abril.

3. Als efectes d’utilització dels drets d’ajuda, es con-
sidera que s’han utilitzat en primer lloc els drets de reti-
rada de terres, i a continuació els drets d’ajuda normals 
de major import. Entre els drets d’ajuda d’idèntic valor es 
considera la seva utilització segons l’ordre de numeració 
que tinguin. Els drets d’ajuda de la reserva nacional es 
consideren utilitzats en darrer lloc.

4. Cada agricultor ha de justificar en primer lloc tots 
els drets de retirada que tingui amb hectàrees admissi-
bles per aquesta finalitat.

5. Quan un agricultor, després d’haver utilitzat tots 
els drets d’ajuda complets possibles, necessita 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 a la mida de la 
parcel·la i es considera completament utilitzat.

6. Quan un agricultor no utilitzi la totalitat dels drets, 
als efectes d’utilització dels mateixos drets en anys poste-
riors, es consideraran en primer lloc els drets ja utilitzats 
amb anterioritat.

7. Els drets d’ajuda només poden ser sol·licitats als 
efectes del pagament per l’agricultor que n’està en pos-
sessió en la data límit per a la presentació de la sol·licitud 
única.

Article 12. Drets d’ajuda no utilitzats.

1. Qualsevol dret d’ajuda del qual no s’hagi fet ús 
durant un període de tres anys s’incorporarà a la reserva 
nacional, excepte en casos de força major o circumstàn-
cies excepcionals.

2. Els drets procedents de la reserva nacional torna-
ran a aquesta si no s’utilitzen durant cada any del període 
de cinc anys comptat a partir de la seva assignació.

Els drets de la reserva nacional derivats d’una sentèn-
cia ferma o d’un acte administratiu ferm no han de com-
plir la restricció establerta al paràgraf anterior quan la 
sentència o acte resolgui sobre l’atribució de drets inicials 
a l’agricultor relatius al primer any d’aplicació del règim 
de pagament únic. En canvi, quan la sentència o acte 
resolgui sobre l’atribució de drets no inicials, han de com-
plir la prescripció i, en aquest cas, aquests drets i períodes 
es computen a partir de la data en què l’agricultor tingui 
la plena disponibilitat d’aquests drets com a conseqüèn-
cia de la sentència o acte administratiu.

3. Per a tots els drets de la reserva nacional que 
hagin suposat un increment superior al 20 per cent de 
l’import unitari d’un dret que ja es tingui, es considera 
que únicament aquest increment ha de retornar a la 
reserva nacional, als efectes que preveu l’apartat ante-
rior.

Article 13. Parcel·les a disposició de l’agricultor.

Les parcel·les d’hectàrees admissibles utilitzades per 
justificar els drets d’ajuda han d’estar a disposició de 
l’agricultor des de l’1 de desembre de l’any precedent al 
30 de setembre de l’any pel qual se sol·licita el pagament. 
No obstant això, per a les parcel·les d’oliverar el període 
de permanència és el comprès entre l’1 de març i el 31 de 
desembre.

SECCIÓ 2a UTILITZACIÓ DELS DRETS D’AJUDA NORMALS

Article 14. Hectàrees admissibles als efectes de la justifi-
cació de drets d’ajuda normals.

1. Es consideren hectàrees admissibles:

a) Les superfícies agràries de l’explotació consis-
tents en terres de conreu, superfícies plantades de llúpol, 
superfícies amb oliveres i pastures permanents.

b) Les superfícies plantades amb arbres forestals de 
conreu curt, Miscanthus sinensis, i Phalaris arundinacea, 
entre 30 d’abril de 2004 i 10 de març de 2005.

c) Les superfícies plantades amb arbres forestals de 
conreu curt, Miscanthus sinensis, i Phalaris arundinacea, 
abans del 30 d’abril de 2004 i arrendades o adquirides 
entre el 30 d’abril de 2004 i el 10 de març de 2005.

d) Les superfícies plantades amb conreus perma-
nents i per les quals també s’ha presentat una sol·licitud 
d’ajuda per a conreus energètics segons el que preveu 
l’article 88 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Con-
sell, de 29 de setembre.

2. No són hectàrees admissibles les superfícies ocu-
pades per conreus permanents diferents dels esmentats a 
l’apartat anterior o boscos o les utilitzades per a activitats 
no agràries.

Article 15. Utilització agrària de les terres.

Els agricultors poden utilitzar les parcel·les declarades 
corresponents a les hectàrees admissibles per justificar el 
pagament dels drets d’ajuda en qualsevol activitat agrària 
amb excepció de la producció de fruites i hortalisses, 
patates diferents de les destinades a la fabricació de 
fècula, i conreus permanents. Els conreus permanents 
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esmentats a l’article 14.1 es consideren conreus perma-
nents vàlids per justificar el pagament dels drets d’ajuda.

D’altra banda, es poden realitzar conreus secundaris, 
establerts a l’article 1 apartat 2 del Reglament (CE) núm. 
2200/96, de 28 d’octubre, pel qual s’estableix l’organitza-
ció comuna de mercats en el sector de les fruites i horta-
lisses, i a l’article 1 apartat 2 del Reglament (CE) núm. 
2201/96, de 28 d’octubre, pel qual s’estableix l’organitza-
ció comuna de mercats en el sector dels productes trans-
formats a base de fruites i hortalisses, amb excepció de 
les patates diferents de les utilitzades per a la fabricació 
de fècula, durant un període màxim de tres mesos a partir 
de l’1 de juliol.

SECCIÓ 3a UTILITZACIÓ DELS DRETS D’AJUDA ESPECIALS

Article 16. Consideracions sobre la utilització dels drets 
d’ajuda especials:

1. Els agricultors que sol·licitin el cobrament del 
pagament únic per drets especials queden exempts de 
l’obligació d’establir un nombre d’hectàrees admissibles 
equivalent al nombre de drets d’ajuda, amb la condició 
que mantinguin almenys el 50 per cent de l’activitat exer-
cida en el període de referència expressada en unitats de 
bestiar gros, d’ara endavant UGM.

Per determinar la utilització dels drets especials s’uti-
litzarà la informació continguda a la base de dades informa-
titzada creada de conformitat amb el Reial decret 1980/1998, 
de 18 de setembre, pel qual s’estableix un sistema d’iden-
tificació dels animals de l’espècie bovina. En el cas del 
bestiar oví i cabrum, la comunitat autònoma pot optar 
entre utilitzar la informació continguda en el Registre 
general d’explotacions ramaderes establert en el Reial 
decret 479/2004, de 26 de març, o utilitzar els registres del 
llibre d’explotació establerts al 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 cabrum. 
Segons aquesta informació:

a) Es considera que s’ha respectat el requisit relatiu 
a l’activitat agrària mínima, si segons el cas es compleix, 
almenys, aquest 50 per cent d’activitat ramadera durant el 
període de retenció de l’ajuda acoblada per vaca nodrissa 
i/o per ovella i cabra.

b) En el cas de no sol·licitar una ajuda acoblada de 
les esmentades a l’apartat anterior s’ha de determinar la 
mitjana ponderada d’animals presents en l’explotació 
durant un període de 12 mesos a determinar per la comu-
nitat autònoma competent.

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

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 percen-
tatge del 50 per cent el dret es considera no utilitzat en la 
seva totalitat, sense que s’admeti la utilització de fracci-
ons i sense que sigui possible considerar les UGM que 
mantingui l’agricultor per calcular un nombre teòric de 
drets especials utilitzats. A aquests efectes, de conformi-
tat amb l’apartat 1 de l’article 8 del Reglament (CE) núm. 
795/2004, de la Comissió, es consideren drets d’ajuda 
especials utilitzats únicament aquells pels quals s’ha con-
cedit el pagament en el període esmentat a l’article 
esmentat.

Article 17. Conversió de drets d’ajuda especials a drets 
normals.

Els agricultors amb drets especials que decideixin 
declarar un o diversos drets amb un nombre d’hectàrees 
corresponent han de fer un canvi en la tipologia dels seus 
drets que passaran des d’aquest moment a considerar-se 
drets d’ajuda normals, i no es podrà sol·licitar el restabli-
ment de les condicions especials per a aquests drets.

SECCIÓ 4a UTILITZACIÓ DELS DRETS D’AJUDA DE RETIRADA

Article 18. Hectàrees admissibles als efectes de la justifi-
cació dels drets de retirada.

1. Es consideren hectàrees admissibles als efectes 
de drets d’ajuda per retirada:

a) Totes les superfícies agràries de l’explotació ocu-
pades per terres de conreu, excepte les superfícies que en 
la data establerta a les sol·licituds d’ajuda per superfície 
per a 2003 estiguin ocupades per conreus permanents o 
boscos, o utilitzades per a activitats no agràries o per a 
pastures permanents.

b) Les superfícies de retirada plantades de conreus 
permanents utilitzades segons els requisits establerts a 
l’article 55 b) del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Con-
sell, de 29 de setembre.

c) Les terres de retirada plantades de conreus per-
manents, utilitzades amb els fins establerts a l’article 6.3 
del Reglament (CE) 1251/1999 del Consell, de 17 de maig 
de 1999, pel qual s’estableix un règim de suport als pro-
ductors de determinats conreus herbacis, i sobre la qual 
es va cobrar un pagament directe d’acord amb el que 
estableix l’article 2.2 de l’esmentat Reglament.

d) Les terres plantades amb conreus plurianuals, a la 
data prevista a la sol·licitud d’ajuda de l’any 2003, sense 
perjudici del que estableix l’article 51 del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell de 29 de setembre.

2. Les superfícies que s’indiquen a continuació es 
poden comptabilitzar com a retirades de la producció 
arran d’una sol·licitud presentada després del 28 de juny 
de 1995, als efectes de la justificació de drets de retirada:

a) Les que s’hagin retirat de la producció en virtut 
del que disposen els articles 22 a 24 del Reglament (CE) 
1257/1999 del Consell, de 17 de maig de 1999, sobre 
l’ajuda al desenvolupament rural a càrrec del Fons Euro-
peu d’Orientació i de Garantia Agrícola (FEOGA) i pel qual 
es modifiquen i es deroguen determinats Reglaments, i 
que no tinguin cap ús agrari ni s’utilitzin amb fins lucra-
tius diferents dels admesos per a les altres terres retirades 
de la producció en virtut del Reglament (CE) núm.
1782/2003, de 29 de setembre.

b) Les superfícies que hagin estat objecte de foresta-
ció en virtut del que disposa l’article 31 del Reglament 
(CE) 1257/1999 del Consell, de 17 de maig.

3. Les parcel·les agrícoles retirades de la producció 
no han de ser d’una mida inferior a 0,1 hectàrees, ni han 
de tenir menys de 10 metres d’amplada.

4. Els drets de retirada no es poden justificar amb les 
parcel·les que s’utilitzin per complir l’índex de guaret.

Article 19. Utilització de les terres de retirada.

1. Les parcel·les declarades per justificar els drets de 
retirada han de romandre sense conrear i sense ser utilitza-
des per a cap altre aprofitament agrari almenys des del 15 
de gener fins al 31 d’agost. No obstant això, a les comar-
ques on la transhumància és una pràctica tradicional, 
segons estableix l’annex XVIII, s’autoritza el pasturatge a 
partir del 15 de juliol. En el cas de condicions climatològi-
ques excepcionals, les comunitats autònomes poden auto-
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ritzar el pasturatge a les esmentades comarques a partir 
del 15 de juny, comunicant al Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació la decisió presa sobre això, la causa que l’ha 
originat i les comarques afectades.

2. No estan subjectes a aquesta obligació les excep-
cions que en aquest sentit s’esmenten a l’article 18, així 
com les parcel·les d’agricultors que:

a) Gestionin tota la seva explotació en relació amb la 
totalitat de la seva producció d’acord amb el Reglament 
(CEE) núm. 2092/91 del Consell, de 24 de juny, sobre la 
producció agrícola ecològica i la seva indicació en els pro-
ductes agraris i alimentaris.

b) Utilitzin les terres retirades per al conreu de pri-
meres matèries per a la fabricació, dins de la Unió Euro-
pea, de productes no destinats en principi a l’alimentació 
humana o animal.

3. Les terres retirades de la producció s’han de man-
tenir en bones condicions agràries i mediambientals 
d’acord amb el que estableix l’article 4 del Reial decret 
2352/2004, de 23 de desembre.

4. Per poder percebre els pagaments corresponents 
als drets de retirada a les parcel·les que es presentin per a 
la seva justificació s’ha de realitzar el guaret, excepte en 
els casos esmentats a l’article 18 i a l’apartat 2 del present 
article, d’acord amb les directrius següents:

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

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

c) En el cas de mantenir una coberta vegetal, aquesta 
no pot ser utilitzada per a la producció de llavors ni apro-
fitada sota cap concepte amb fins «agraris» abans del 31 
d’agost o abans del 15 de gener següent per produir con-
reus destinats a ser comercialitzats, excepte a les zones 
previstes a l’apartat 3 de l’article 32 del Reglament (CE) 
núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril.

5. En el cas d’incompliment dels apartats 1,2 i 4 del 
present article, s’aplica la base de càlcul de les superfícies 
de retirada d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de 
l’article 50 del Reglament (CE) núm. 796/2004 de la Comis-
sió, de 21 d’abril.

6. En els casos previstos a l’apartat 5 de l’article 32 
del Reglament (CE) núm. 795/2004, de 21 d’abril, la comu-
nitat autònoma pot autoritzar tots els productors afectats 
a utilitzar les terres que hagin declarat retirades de la pro-
ducció per a fins d’alimentació animal d’aprofitament no 
lucratiu. La comunitat autònoma ha de notificar cada 
autorització degudament justificada al Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació perquè aquest al seu torn la 
notifiqui a la Comissió Europea.

SECCIÓ 5a CONREUS AMB DESTINACIÓ NO ALIMENTÀRIA

EN LES TERRES RETIRADES PER UTILITZAR ELS DRETS DE RETIRADA

Article 20. Utilització de les terres retirades de la produc-
ció en el marc dels drets d’ajuda per retirada per a 
conreus amb destinació no alimentària.

1. Els agricultors poden utilitzar les superfícies retira-
des que serveixen per a la justificació dels drets de reti-
rada per obtenir primeres matèries per a la fabricació a la 
Unió Europea de productes no destinats a l’alimentació 
humana o animal. Només es permet el conreu de remo-
latxa sucrera, nyàmera i xicoira si es compleixen les con-
dicions establertes a l’article 143.2 del Reglament (CE) 

núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 d’octubre de 2004, 
pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell pel que fa als 
règims d’ajuda previstos als títols IV i IV bis de l’esmentat 
Reglament i a la utilització de les terres retirades de la 
producció amb vista a l’obtenció de primeres matèries.

2. L’incompliment de les condicions establertes a la 
normativa europea, entre altres les relatives als contrac-
tes i al lliurament de la collita en una quantitat que ha de 
correspondre almenys al rendiment representatiu fixat 
per al conreu en qüestió per la comunitat autònoma, dóna 
lloc a la pèrdua del pagament dels drets de retirada cor-
responents a les parcel·les en qüestió.

3. Les comunitats autònomes han d’establir cada 
any els rendiments representatius, als quals fa referència 
l’annex X, que s’han d’obtenir efectivament per als con-
reus i les superfícies del seu àmbit territorial, excepte en 
el cas de les primeres matèries establertes a l’annex XXII 
del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 
d’octubre.

4. Als efectes de la regulació dels conreus amb des-
tinació no alimentària, s’han de tenir en compte les defini-
cions establertes a l’article 144 del Reglament (CE) núm. 
1973/2004 de la Comissió, de 29 d’octubre.

El primer transformador pot delegar en una tercera 
persona la recollida de la primera matèria lliurada pel 
«sol·licitant», si bé seguirà sent l’únic responsable res-
pecte a les obligacions reglamentàries.

5. Els sol·licitants que conreïn a la terra retirada pri-
meres matèries amb destinació no alimentària, amb 
excepció de les esmentades a l’annex XXII del Reglament 
(CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 d’octubre, han 
de formalitzar amb un receptor o un primer transforma-
dor, en els dos casos autoritzats, un únic contracte per 
primera matèria conreada d’acord amb els requisits esta-
blerts a l’article 147 de l’esmentat Reglament i presentar-
ne un exemplar juntament amb la sol·licitud d’ajuda. S’ha 
de substituir el contracte per una declaració del sol·licitant 
en el cas que s’utilitzin totes les oleaginoses o els cereals 
produïts en la mateixa explotació com a combustible per 
escalfar-la, o per produir energia o biocombustibles dins 
d’aquesta, o es transformi en biogàs dins l’explotació, 
tota la primera matèria recollida a la superfície referida.

6. En el cas de les primeres matèries indicades a 
l’annex XXII del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la 
Comissió de 29 d’octubre, els titulars de les explotacions 
han de presentar, juntament amb la sol·licitud d’ajuda, un 
compromís escrit que, si són utilitzades en la seva explo-
tació o venudes, les primeres matèries en qüestió han de 
ser destinades a algun dels fins establerts a l’annex XXIII 
de l’esmentat Reglament.

7. Els receptors o primers transformadors s’han de 
comprometre a fabricar algun dels productes esmentats a 
l’annex XXIII del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la 
Comissió, de 29 d’octubre, el valor econòmic dels quals 
ha de ser superior al de tots els altres productes destinats 
al consum humà o animal que s’obtinguin durant aquest 
procés.

Les persones físiques o jurídiques que vulguin ser 
autoritzades com a receptor o primer transformador o, si 
s’escau, com a segon o tercer transformador, així com els 
sol·licitants que es vulguin acollir al que disposa l’apartat 5, 
han de presentar, abans de l’1 de novembre, una sol·licitud, 
d’acord amb el que disposa l’annex X, davant la comunitat 
autònoma en què estiguin establerts.

8. Les comunitats autònomes han de comunicar al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació els receptors i 
transformadors autoritzats com a molt tard l’1 de desem-
bre. Abans del 15 de desembre el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació ha de publicar la llista de receptors i 
transformadors autoritzats.
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9. Les obligacions dels sol·licitants, i dels receptors i 
primers transformadors de les primeres matèries, es 
recullen a l’annex X d’aquest Reial decret.

10. Les primeres matèries conreades en terres retira-
des de la producció i els productes que derivin de les 
esmentades primeres matèries, no es poden acollir a les 
mesures finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garan-
tia d’acord amb el que estableixen les lletres a) i b) de 
l’apartat 1 de l’article 3 del Reglament (CE) 1290/2005 del 
Consell, de 21 de juny de 2005 sobre el finançament de la 
política agrícola comuna.

11. Les comunitats autònomes poden retirar l’auto-
rització i/o sancionar els receptors, transformadors o sol-
licitants en els casos i la forma previstos a aquests efectes 
al Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió.

CAPÍTOL IV

Cessió de drets

Article 21. Cessió de drets d’ajuda.

1. Els drets d’ajuda poden ser objecte de cessió entre 
agricultors establerts a tot el territori nacional, excepte a 
la Comunitat Autònoma de les Canàries, o bé en venda, 
arrendament o mitjançant qualssevol altres formes adme-
ses en dret.

2. La venda dels drets d’ajuda es pot fer amb terres o 
sense. En els casos d’arrendament de drets ha d’anar 
acompanyat de la cessió d’un nombre equivalent d’hectà-
rees admissibles pel mateix període de temps.

3. Els drets procedents de la reserva nacional no es 
poden cedir a un altre agricultor durant un període de cinc 
anys comptat a partir de la seva assignació, excepte en el 
cas d’herències, fusions o escissions. En cas de fusió o 
escissió el cessionari dels drets assignats inicialment com 
a procedents de la reserva nacional ha de conservar-los 
durant el temps restant del període de cinc anys.

4. Es poden cedir voluntàriament a la reserva nacio-
nal tots els drets d’ajuda que no s’hagin d’utilitzar, excepte 
els drets d’ajuda per retirada de terres.

5. L’agricultor només pot cedir els drets d’ajuda 
sense terres després d’haver utilitzat almenys el 80 per 
cent dels drets d’ajuda almenys un any natural, segons el 
que disposa l’article 25.4 del Reglament (CE) núm. 795/2004 
de la Comissió, de 21 d’abril, o després d’haver lliurat 
voluntàriament a la reserva nacional tots els drets d’ajuda 
que no hagi utilitzat el primer any d’aplicació del règim de 
pagament únic.

6. En el cas de cessions de fraccions de drets, amb 
terres o sense, s’ha de fer el càlcul i l’assignació del valor 
del dret d’acord amb els criteris proporcionals de l’article 
3.3 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 
21 d’abril.

7. En els casos en què se cedeixin drets d’ajuda per 
retirada, el cessionari adquireix l’obligació de retirar les 
terres de la producció.

8. En cas de cessió dels drets especials, l’exempció 
de l’obligació d’establir un nombre d’hectàrees admissi-
bles equivalent al nombre de drets d’ajuda establerta a 
l’apartat 2 de l’article 11, només es manté si se cedeixen 
tots els drets d’ajuda objecte de l’excepció, i en aquest cas 
es considera una cessió de drets d’ajuda amb terres.

9. En el cas que la cessió de drets especials sigui 
parcial, els drets cedits passen a normals, i no es pot sol-
licitar el restabliment de les condicions especials per a 
aquests.

Article 22. Retencions.

Les retencions aplicables a les vendes o altres cessi-
ons definitives són les següents:

1. En el cas de venda o cessió definitiva de drets 
d’ajuda sense terres s’ha de restituir a la reserva nacional 
el 30 per cent del valor de cada dret d’ajuda. El percen-
tatge anterior serà del 10 per cent quan el comprador es 
tracti d’un agricultor professional o d’una explotació priori-
tària d’acord amb les definicions establertes a la Llei 19/1995, 
de 4 de juliol, de modernització de les explotacions 
agràries.

2. En el cas de venda o cessió definitiva de drets 
d’ajuda amb terres s’ha de restituir a la reserva nacional el 
3 per cent del valor de cada dret d’ajuda.

3. En el cas de venda o cessió definitiva de drets 
associada a una finalització d’un arrendament de terres en 
què es tornen les terres al propietari, al qual se li venen 
també els drets en qüestió, el 3 per cent del valor de cada 
dret d’ajuda. El nombre de drets venuts o cedits ha de ser 
sempre inferior o igual al nombre d’hectàrees admissi-
bles implicades en l’operació de finalització d’arrenda-
ment.

4. En el cas de venda o cessió definitiva de drets 
d’ajuda amb tota l’explotació s’ha de restituir a la reserva 
nacional el 3 per cent del valor de cada dret d’ajuda.

5. No s’aplica cap retenció en els casos següents:

a) En cas de venda o cessió definitiva dels drets 
d’ajuda amb terres o sense a un agricultor que inicia l’ac-
tivitat agrària.

b) En els casos de substitució del titular amb motiu 
d’herències, jubilacions i programes aprovats de cessa-
ment anticipat en els quals el cessionari dels drets sigui 
un familiar de primer grau del cedent, canvis de persona-
litat jurídica, agrupacions de diverses persones físiques o 
jurídiques en una altra persona jurídica o ens sense per-
sonalitat jurídica i escissions de persones jurídiques o 
d’agrupacions de persones físiques. Totes aquestes cir-
cumstàncies han de ser provades mitjançant un docu-
ment públic fefaent.

Article 23  Notificació a l’Administració de les cessions 
de drets.

1. Les cessions es poden realitzar en qualsevol 
moment de l’any.

2. El cedent ha de comunicar la cessió dels drets 
d’ajuda a l’autoritat competent davant la qual hagi pre-
sentat la seva última sol·licitud única lliurant juntament a 
l’esmentada comunicació els documents necessaris, en 
funció del tipus de cessió elegida, per acreditar-la. El perí-
ode de comunicació s’inicia l’1 de novembre i finalitza sis 
setmanes abans de l’acabament del termini de presenta-
ció de la sol·licitud única de l’any següent.

S’entén que la cessió ha estat acceptada si a les sis 
setmanes des de la comunicació l’autoritat competent no 
ha notificat motivadament la seva oposició. Únicament es 
pot oposar a la cessió quan aquesta no s’ajusti a les dis-
posicions del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, 
de 29 de setembre, i del Reglament (CE) núm. 795/2004 de 
la Comissió, de 21 d’abril.

3. Tots els canvis de titularitat per motiu d’herències, 
jubilacions i programes aprovats de cessament anticipat 
en què el cessionari dels drets sigui un familiar de primer 
grau del cedent, fusions o escissions i canvis de persona-
litat jurídica s’han de notificar a les autoritats competents, 
i s’ha d’aportar, almenys, la informació que figura a l’an-
nex IV, abans de la data límit del termini de presentació de 
la sol·licitud d’ajuda de pagament únic.

Article 24. Sistema d’identificació i registre dels drets 
d’ajuda.

1. En compliment del que estableixen l’article 21 i dis-
posicions concordants del Reglament (CE) núm. 1782/2003 
del Consell, de 29 de setembre, i l’article 7 del Reglament 
(CE) núm. 796/2004 de la Comissió, de 21 d’abril, s’esta-
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bleix, al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un 
sistema d’identificació de drets d’ajuda d’àmbit nacional 
que comptarà amb un registre electrònic en què s’inclou-
ran, almenys, els següents elements:

a) Titular o titulars del dret amb indicació dels CIF o 
NIF.

b) El valor dels drets.
c) La data de constitució de cada dret.
d) La data de l’última utilització dels drets.
e) L’origen del dret, segons es relaciona a l’annex II.
f) El tipus de dret, segons es relaciona a l’annex II.
g) En els drets especials, el nombre d’UGM del perí-

ode de referència.
h) L’any d’assignació del dret.
i) La indicació de si el dret està temporalment arren-

dat a un altre titular.

2. Aquest sistema ha de permetre verificar els drets i 
fer les comprovacions encreuades amb les sol·licituds 
d’ajuda i el sistema d’identificació de les parcel·les agríco-
les, així com consultar les dades corresponents, referides 
com a mínim als 5 anys naturals o campanyes de comer-
cialització consecutius anteriors.

3. La base, creada i mantinguda amb les dades que 
han d’aportar les comunitats autònomes, ha d’estar dis-
ponible per a cada una d’aquestes de forma que puguin 
efectuar la gestió relativa al règim de pagament únic.

TÍTOL II

Pagaments acoblats i règims específics 
per superfície

CAPÍTOL I

Pagament als productors de conreus herbacis

Article 25. Objecte.

Es concedeix un pagament per hectàrea als agricul-
tors que produeixin els conreus herbacis previstos a l’an-
nex IX del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 
29 de setembre. La quantia s’ha de determinar atenent el 
que estableix l’article 66 i el capítol 10 del títol IV de l’es-
mentat Reglament, tenint en compte que Espanya ha 
optat per acoblar el 25 per cent.

Article 26. Pla de regionalització i índexs de guaret.

Les zones homogènies de producció, determinades 
d’acord amb el que estableix el Pla de regionalització pro-
ductiva d’Espanya, així com els rendiments mitjans dels 
cereals en secà, de cereals en regadiu, de blat de moro en 
regadiu i d’altres cereals en regadiu, diferenciats per 
comunitat autònoma, província, comarca agrària i terme 
municipal, si s’escau, que serveixen de base per a l’aplica-
ció del sistema de pagaments per superfície als produc-
tors de determinats conreus herbacis, són els que figuren 
a l’annex V.

Els índexs comarcals de guaret tradicional per a les 
terres de conreus de secà, expressats en hectàrees de 
guaret per cada 100 hectàrees dedicades a conreus herba-
cis del capítol 10 del Reglament (CE) núm. 1782/2003, del 
Consell, de 29 de setembre, són els que figuren a l’última 
columna de l’annex V diferenciats per comunitat autò-
noma, província, comarca agrària i, si s’escau, terme 
municipal. Per poder beneficiar-se dels pagaments per 
superfície als conreus herbacis en secà, s’han de respec-
tar en les esmentades terres el corresponent índex de 
guaret. Si no es respecta aquest valor tenint en compte 
una franquícia de 20 punts, la superfície de secà per la 

qual s’ha sol·licitat el pagament als conreus herbacis s’ha 
de reduir proporcionalment fins que s’assoleixi el valor 
de l’índex de guaret corresponent. No obstant això, les 
comunitats autònomes poden establir criteris específics 
que permetin aplicar un índex de guaret diferent de deter-
minats tipus d’explotacions situades a cada comarca.

Article 27. Càlcul del pagament.

La quantia del pagament per hectàrea es calcula mul-
tiplicant els rendiments establerts per a cada comarca en 
el Pla de regionalització per un import unitari de 15,75 €/t. 
Els rendiments aplicables per a cada conreu són els 
següents: 

Conreu
Rendiment aplicable

Secà Regadiu

   

Cereals  . . . . . . . . . . . . . Mitjà. O. Cereals.
Blat de moro  . . . . . . . . Mitjà. Blat de moro.
Oleaginoses  . . . . . . . . Mitjà. O. Cereals.
Proteaginoses  . . . . . . . Mitjà. Mitjà.
Retirada  . . . . . . . . . . . . Mitjà. Mitjà.
Lli i cànem tèxtil  . . . . . Mitjà. O. Cereals.

 Article 28. Superfícies admissibles per al pagament als 
conreus herbacis.

No es poden presentar sol·licituds de pagaments res-
pecte a les superfícies que, en la data límit de presenta-
ció de les sol·licituds d’ajuda per superfície de 2003, es 
dediquin a pastures permanents, conreus permanents, 
arbres o usos no agrícoles, d’acord amb el que estableix 
l’article 108 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Con-
sell, excepte en els casos previstos a l’apartat 3 de l’arti-
cle 51 del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comis-
sió, de 29 d’octubre.

Article 29. Subsuperfícies de base.

Les superfícies bàsiques nacionals de secà i de regadiu, 
fixades a l’annex IV del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de 
la Comissió, de 29 d’octubre, queden dividides en 17 sub-
superfícies bàsiques de secà i igual nombre de subsuperfí-
cies bàsiques de regadiu, en les quals es diferencien les 
subsuperfícies bàsiques de blat de moro de regadiu, cor-
responents a cadascuna de les comunitats autònomes, i 
d’una dimensió que és la que figura a l’annex VI.

Article 30. Pagaments per superfície en regadiu.

Als efectes de la percepció d’aquests pagaments, es 
consideren superfície de regadiu les parcel·les situades 
en recintes considerats de regadiu al SIGPAC o, si no, les 
que figurin inscrites de regadiu en un registre públic esta-
blert per la comunitat autònoma competent abans de 
finalitzar el termini de presentació de la sol·licitud única 
per a cada campanya.

Article 31. Requisits per optar al pagament per superfície 
als productors d’oleaginoses.

1. Els agricultors han d’utilitzar en les sembres lla-
vors en dosis d’acord amb les pràctiques tradicionals de 
la zona en què radiquin les parcel·les d’oleaginoses. 
Només es pot utilitzar llavor certificada. Les dosis míni-
mes de sembra figuren a l’annex VII.

2. Els agricultors han de tenir a disposició dels òrgans 
competents tots els justificants que puguin servir per acre-
ditar el respecte del que preveu l’apartat anterior.
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Article 32. Prima específica a les proteaginoses.

Es concedeix als agricultors productors de proteagi-
noses una prima de 55,57 euros per hectàrea.

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 favetes (NC 0713 50); inclosos en el 
règim de conreus herbacis. La prima es concedirà per 
hectàrea conreada i recollida després de la fase de madu-
ració lletosa, excepte en cas de les condicions excepcio-
nals previstes al segon paràgraf de l’article 77 del Regla-
ment (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre.

Article 33. Requisits per optar als pagaments per super-
fície als agricultors productors de lli i cànem destinats 
a la producció de fibra.

El pagament per superfície de lli i de cànem destinats 
a la producció de fibra se supedita:

a) Al dipòsit, com a molt tard el 15 de setembre, 
d’una còpia del contracte o del compromís esmentats a 
l’apartat 1 de l’article 2 del Reglament (CE) 1673/2000 del 
Consell, de 27 de juliol de 2000, pel qual s’estableix l’or-
ganització comuna de mercats en el sector del lli i el 
cànem destinats a la producció de fibres.

b) En el cas del cànem, a la utilització de llavor certi-
ficada de les varietats que figuren a l’annex II del Regla-
ment (CE) núm. 796/2004 de la Comissió, de 21 d’abril, 
adjuntant les etiquetes oficials al costat de la sol·licitud.

c) A diferenciar les parcel·les del cànem segons les 
varietats utilitzades.

d) A utilitzar, almenys, les dosis de sembra establer-
tes a l’annex VII.

Article 34. Requisits per optar als diferents pagaments 
de blat dur.

1. Els agricultors que produeixen blat dur, a més del 
pagament general corresponent als conreus herbacis, 
poden percebre:

a) Un suplement de pagament per superfície conre-
ada de blat dur de 71,25 euros per hectàrea.

b) Una prima específica a la qualitat de 40 euros per 
hectàrea.

Per beneficiar-se del suplement de pagament per 
superfície al blat dur i/o de la prima a la qualitat, les super-
fícies han d’estar situades en les regions tradicionals que 
figuren a l’annex VIII i dins dels límits màxims que hi 
estan establerts. Per rebre els dos pagaments és obliga-
tori utilitzar almenys les dosis de sembra establertes a 
l’annex VII i aportar juntament amb la sol·licitud d’ajuda la 
prova de la seva utilització.

2. Els agricultors que optin al suplement de paga-
ment per superfície han de:

a) Rebre el corresponent pagament per superfície 
com a cereal.

b) Utilitzar en la sembra únicament llavor certifi-
cada.

3. Els agricultors que sol·licitin la prima específica a 
la qualitat han de:

a) Rebre el corresponent pagament per superfície 
com a cereal.

b) Utilitzar en les sembres únicament llavor certifi-
cada de varietats que compleixin els requisits establerts a 
l’article 10 del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la 
Comissió, de 29 d’octubre. Les esmentades varietats figu-
ren a l’annex IX.

4. Els agricultors han de posar a disposició dels 
organismes competents tots els documents o justificants 

que puguin servir per acreditar el respecte als apartats 
anteriors.

Article 35. Retirada voluntària.

1. Els agricultors que sol·licitin pagaments per super-
fície als conreus herbacis poden retirar fins al 10 per cent 
de la superfície per la qual hagin presentat una sol·licitud 
de pagament per superfície de conreus herbacis en con-
cepte de retirada voluntària.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, es 
permet realitzar un percentatge més gran de retirada 
voluntària amb el límit màxim corresponent a una super-
fície retirada que no superi la conreada en els casos 
següents:

a) Per a les terres de secà, en el cas de concentraci-
ons parcel·làries i en altres casos especials degudament 
autoritzats per l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma corresponent que suposin un canvi de l’estructura 
de l’explotació independent de la voluntat del productor.

b) Per a les terres de regadiu, quan les explotacions 
estiguin situades en zones objecte de plans de millora del 
regadiu que impliquin concentració parcel·lària.

3. En comarques amb un rendiment assignat en el 
Pla de regionalització productiva d’Espanya igual o infe-
rior a dues tones/hectàrea, es permet retirar amb caràcter 
voluntari fins al 80 per cent de la superfície situada en 
aquestes comarques i per la qual s’hagi sol·licitat el paga-
ment als conreus herbacis.

4. Les terres retirades en el marc del present article 
han de complir les condicions establertes en els subapar-
tats a), b) i c) de l’article 19.4.

5. La parcel·la agrícola de retirada ha de tenir com a 
mínim una superfície de 0,1 hectàrees i una amplada de 
10 metres.

Article 36. Dates límit de sembra.

Les dates límit de sembra per als cereals, inclosos blat 
dur i blat de moro, oleaginoses, proteaginoses, lli no tèx-
til, lli i cànem per a la producció de fibres són les 
següents:

31 de maig, per a tots els cereals, excepte el blat de 
moro dolç, i per a les oleaginoses, les proteaginoses, el lli 
no tèxtil i el lli tèxtil.

15 de juny, per al blat de moro dolç i el cànem per a la 
producció de fibres.

Article 37. Excepcions als sol·licitants afectats per condi-
cions ambientals o situacions climàtiques excepcio-
nals.

En virtut del que disposa l’article 107.6 del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, quan 
raons derivades de la variabilitat climàtica que caracte-
ritza la nostra agricultura determinin l’aparició d’anorma-
litats en una campanya, com ara els excessos o manca de 
precipitacions, exigències de protecció mediambiental 
d’aqüífers sobreexplotats o amb risc de sobreexplotació o 
reduccions de les disponibilitats d’aigua per a reg, que 
impedeixin o limitin severament el desenvolupament nor-
mal dels conreus en una zona determinada, així com en 
els casos en què hi hagi condicionants mediambientals 
prèviament aprovats, les comunitats autònomes afecta-
des poden eximir de respecte als límits establerts a l’arti-
cle 35 a les explotacions agràries de les regions o zones 
afectades.

Les comunitats autònomes han de comunicar al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació les decisions 
preses sobre això, les causes que les han originat i la defi-
nició geograficoadministrativa de les zones correspo-
nents, així com la justificació del percentatge màxim 
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establert de retirada voluntària total, que no pot excedir 
en cap cas el 80 per cent de la superfície per a la qual se 
sol·licitin els pagaments.

CAPÍTOL II

Altres règims d’ajuda específics

SECCIÓ 1a AJUDA ALS CONREUS ENERGÈTICS

Article 38. Objecte i requisits.

1. Es concedeix una ajuda per superfície de conreus 
energètics de 45 euros per hectàrea i any.

2. S’entén per conreus energètics aquells que s’uti-
litzin fonamentalment en la producció dels productes 
energètics previstos a l’article 88 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre.

3. Als efectes de la regulació dels conreus amb fins 
energètics, s’han de tenir en compte les definicions 
següents:

a) «Sol·licitant»: l’agricultor que conreï primeres 
matèries per obtenir els productes energètics a què fa 
referència l’article 88 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 
del Consell, de 29 de setembre, amb la finalitat de perce-
bre l’ajuda establerta a l’esmentat article.

b) «Receptor»: tota persona, que subscrigui amb un 
sol·licitant un contracte segons el que preveu l’article 25 
del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 
d’octubre, que compri per compte propi primeres matè-
ries a les quals es refereix l’article 24 de l’esmentat Regla-
ment destinades als fins previstos a l’article 88 del Regla-
ment (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre.

c) «Primer transformador»: l’utilizador de les prime-
res matèries que procedeix a la seva primera transforma-
ció, amb la finalitat d’obtenir un o diversos dels productes 
a què es refereix l’article 88 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, a banda dels sol-
licitants que utilitzin primeres matèries en l’explotació.

4. El primer transformador pot delegar en una tercera 
persona la recepció de la primera matèria lliurada pel sol-
licitant, tot i que seguirà sent l’únic responsable respecte a 
les obligacions establertes a la normativa comunitària.

5. Els sol·licitants que vulguin obtenir l’ajuda als con-
reus energètics han de formalitzar un únic contracte per 
cada primera matèria conreada amb un receptor o un pri-
mer transformador, en tots dos casos autoritzat, en els 
termes establerts a l’article 25 del Reglament (CE) 
núm. 1973/2004, de la Comissió, de 29 d’octubre, i presen-
tar-ne una còpia davant la comunitat autònoma juntament 
amb la sol·licitud única. No obstant això, per a conreus 
amb un cicle de producció superior a un any, des de la 
implementació del conreu fins a la primera producció (a 
partir del segon any), s’ha de substituir el contracte per 
una declaració de conreu fins a la primera collita, en els 
termes establerts a l’article 25.2 del Reglament (CE) núm. 
1973/2004, de la Comissió, de 29 d’octubre.

6. Els sol·licitants han de lliurar al receptor o primer 
transformador les quantitats de primera matèria que 
siguin iguals, com a mínim, al rendiment representatiu al 
qual fa referència l’annex X. Els receptors o primers trans-
formadors s’han de fer càrrec de la primera matèria, i 
assegurar-se que s’utilitza una quantitat equivalent 
d’aquesta, de la mateixa espècie, dins de la Comunitat 
Europea. Aquesta equivalència es pot realitzar també a la 
cadena de transformació per als productes intermedis.

7. Els sol·licitants poden utilitzar en la mateixa explo-
tació tota la primera matèria obtinguda a la superfície 
acollida a aquesta ajuda d’arbres forestals de cicle curt, 
oleaginoses o cereals produïts en la mateixa explotació 

com a combustible per escalfar-la, o per produir energia o 
biocombustibles dins d’aquesta, o per transformar en 
biogàs tota la primera matèria recollida dins de l’explota-
ció. Els interessats han de presentar una sol·licitud d’auto-
rització a l’autoritat competent i una declaració juntament 
amb la sol·licitud única segons el que disposa l’article 33 
del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 
d’octubre.

8. Les obligacions dels sol·licitants i dels receptors i 
primers transformadors de les primeres matèries, així 
com les d’aquells que s’acullin al que disposa l’apartat 
anterior, es recullen a l’annex X.

9. Les persones físiques o jurídiques que vulguin 
ser autoritzats com a receptor o primer transformador, o, 
si s’escau, com segon o tercer transformador, així com 
aquells sol·licitants que es vulguin acollir al que disposa 
l’apartat 7, han de presentar, abans de l’1 de novembre, 
una sol·licitud de conformitat amb el que disposa l’an-
nex X, davant la comunitat autònoma en què estiguin 
establerts.

10. Les comunitats autònomes han de comunicar al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació els receptors i 
transformadors autoritzats com a molt tard l’1 de desem-
bre. Abans del 15 de desembre el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació ha de publicar la llista de receptors i 
transformadors autoritzats.

11. Les comunitats autònomes, de conformitat amb 
el que disposa l’apartat 5 de l’article 37 del Reglament 
(CE) núm. 1973/2004, de la Comissió, han de retirar l’auto-
rització i sancionar els receptors, transformadors o sol-
licitants en els casos i la forma previstos a l’apartat 4 de 
l’esmentat article 37.

SECCIÓ 2a AJUDA ESPECÍFICA A L’ARRÒS

Article 39. Objecte i requisits.

1. S’abona una ajuda específica de 476,25 euros per 
hectàrea als agricultors productors d’arròs per les parcel-
les agrícoles definides de regadiu en el SIGPAC o que 
figurin inscrites com de regadiu en un registre públic esta-
blert per la comunitat autònoma competent.

2. En les superfícies s’han de fer els treballs normals 
requerits per al conreu de l’arròs i aquest 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 a la mateixa campanya, 
llevat de la compatibilitat que preveu l’article 96.

Article 40. 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’ar-
ròs, la dimensió de les quals és la que figura a l’annex XI.

Article 41. Declaracions obligatòries d’agricultors i 
industrials arrossaires.

1. 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 pro-
ducció 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 
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la Comissió, de 26 de setembre, relatiu a les declaracions 
de collita i existències d’arròs.

Aquestes declaracions s’han de presentar davant la 
comunitat autònoma on s’hagi presentat la sol·licitud 
d’ajuda.

2. Els industrials arrossaires han de realitzar, davant 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma on es trobi 
emmagatzemat l’arròs, abans del 15 d’octubre, una decla-
ració de les existències d’arròs que es trobin en el seu 
poder al 31 d’agost anterior, desglossades tal com esta-
bleix l’article 2 del Reglament (CE) núm. 1709/2003 de la 
Comissió, de 26 de setembre.

SECCIÓ 3a AJUDA ALS AGRICULTORS PRODUCTORS DE PATATA AMB 
DESTINACIÓ A FÈCULA

Article 42. Objecte i requisits.

1. Es concedeix una ajuda de 66,32 euros a la quanti-
tat de patata produïda que sigui necessària per a la pro-
ducció d’una tona de fècula, als productors que conreïn 
patates destinades a la producció de fècula. El productor 
ha de realitzar un contracte de conreu amb el transforma-
dor, que s’ha de presentar davant la comunitat autònoma 
abans del 30 de juny.

2. L’ajuda cobreix només la quantitat objecte del con-
tracte i està condicionada que es pagui a l’agricultor el 
preu mínim establert a l’article 4 bis del Reglament (CEE) 
núm. 1868/94 del Consell, de 27 de juliol de 1994, pel qual 
s’estableix un règim de contingents per a la producció de 
fècula de patata i al compliment dels requisits establerts 
als articles 19 a 21 del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de 
la Comissió, de 29 d’octubre.

3. La sol·licitud única s’ha de completar amb la pre-
sentació de la prova que l’agricultor ha rebut almenys el 
preu mínim esmentat a l’apartat anterior.

SECCIÓ 4a AJUDA ALS FRUITS DE CLOFOLLA

Article 43. Beneficiaris i requisits.

1. Els agricultors amb plantacions d’ametller, avella-
ner, noguera, pistatxo i garrofer, que compleixin les con-
dicions que es recullen a 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 clofo-
lla, d’acord amb els articles 11 o 14 del Reglament (CE) 
núm. 2200/96 del Consell, de 28 d’octubre, pel qual s’esta-
bleix l’organització comuna de mercats en el sector de les 
fruites i les hortalisses, per als productes esmentats a 
l’apartat 1.

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

Article 44. Quantia de les ajudes i finançament.

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

2. Si l’import obtingut multiplicant les superfícies 
determinades per les ajudes unitàries esmentades a 
l’apartat 1 excedeix el límit màxim previst a l’article 84 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre, s’aplica un coeficient corrector a l’ajuda comu-
nitària general per evitar la superació de l’esmentat límit 
màxim.

3. En el cas que es necessiti l’aplicació del coeficient 
corrector, es concedeix una ajuda nacional per part del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la quantia de 
la qual és la meitat de la diferència entre l’import unitari 
de l’ajuda comunitària general i l’esmentat 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 con-
cedir, amb càrrec als seus fons, una ajuda per hectàrea i 
any que, sumada a l’aportació del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, no pot excedir la quantitat de 120,75 
euros per hectàrea. Aquesta ajuda l’ha d’abonar a l’agri-
cultor la comunitat autònoma on estiguin ubicades les 
parcel·les de fruits de clofolla.

5. Quan no s’assoleixi la quantitat màxima de l’ajuda 
a què es refereix l’apartat anterior el Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació finançarà un complement de 
l’ajuda a les superfícies el titular de les quals sigui agricul-
tor professional, conforme al que disposa l’article 2.5 de 
la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les 
explotacions agràries, i que mantingui aquesta qualifica-
ció en la data de finalització del termini de sol·licitud.

L’esmentat complement de l’ajuda, sumat a l’aporta-
ció recollida a l’apartat 3, pujarà fins a un màxim de 
60,375 euros per hectàrea, condicionat a les disponibili-
tats pressupostàries.

6. L’ajuda finançada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació es transferirà a les comunitats autònomes 
corresponents, d’acord amb la disponibilitat pressupostà-
ria existent, conforme al que estableix l’article 86 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

A aquests efectes, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació transferirà 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 roma-
nents que hi hagi de transferències anteriors.

SECCIÓ 5a AJUDA ALS PRODUCTORS DE LLAVORS

Article 45. Objecte i requisits.

1. Es concedeix l’ajuda prevista a l’article 99 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre als productors de llavors de base o llavors certi-
ficades de les espècies establertes al seu annex XI, en el 
qual s’indiquen els imports de l’ajuda per espècie i varie-
tat que poden percebre els beneficiaris.

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

a) Haver estat certificades oficialment.
b) Haver estat produïdes en les condicions previstes 

a l’article 47 del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la 
Comissió, de 29 d’octubre. Per a això, s’ha de presentar 
per al seu registre, davant l’òrgan competent de la comu-
nitat autònoma en el territori de la qual es multipliqui la 
llavor, el corresponent contracte de multiplicació, que 
inclogui, almenys, les dades mínimes que figuren a l’an-
nex XVI, 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:
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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 recollides 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 proces-
sada i envasada, hagi estat certificada oficialment. La 
venda s’acredita mitjançant factura, albarà o altres docu-
ments que la provin. L’establiment autoritzat ha d’acredi-
tar que la llavor, una vegada envasada, precintada i certi-
ficada oficialment, s’ha comercialitzat segons el que 
disposa l’article 49 del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de 
la Comissió, de 29 d’octubre.

Article 46. 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 cas 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 acompa-
nyar l’esmentada sol·licitud, però s’han de presentar amb 
posterioritat davant la comunitat autònoma receptora de 
la sol·licitud única d’ajuda, abans de les dates assenyala-
des a l’apartat 2 de l’article anterior.

b) Presentar abans del dia 30 d’abril de l’any següent, 
davant la comunitat autònoma en què es va presentar la 
sol·licitud única d’ajuda, 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 precintat 
(nombre i data de l’acta); el número de cada lot correspo-
nent a l’esmentada acta, i la quantitat de llavor certificada 
de la totalitat de cada lot amb indicació de la qual corres-
pongui a aquest beneficiari.

Als efectes de l’indicat en el paràgraf anterior, la infor-
mació 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 con-
tracte de multiplicació, o en una declaració de l’entitat 
productora de llavors, en el cas de producció de llavors en 
conreu directe.

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

2. Per a les llavors en què sigui possible la seva deri-
vació a usos d’alimentació humana o animal, llevat que 
hagin estat tractades o acolorides les llavors de forma que 
s’impossibiliti l’esmentada derivació, ha de quedar sufici-
entment provada, a satisfacció de l’autoritat competent, la 
seva no derivació a aquests usos.

SECCIÓ 6a AJUDA ESPECÍFICA AL CONREU DEL COTÓ

Article 47. Objecte.

Es concedeix als productors de cotó una ajuda especí-
fica de 1.039 euros per hectàrea admissible de cotó per a 
una superfície bàsica nacional de 70.000 hectàrees.

Article 48. Superfícies admissibles, varietats i pràctiques 
agronòmiques.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 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 impor-
tant, 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, estant recollides en el 
catàleg comunitari, s’adaptin a les necessitats del mer-
cat.

c) Les condicions de conreu i tècniques agronòmi-
ques, inclosa la densitat de plantació, que s’han de res-
pectar, i que permetin mantenir el conreu en condicions 
normals fins que s’assoleixi el moment de la recol·lecció.

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

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

Article 49. Organitzacions interprofessionals autoritza-
des.

1. Als efecte del que disposa l’article 110 quinquies 
del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell de 29 de 
setembre, es consideren «organitzacions interprofessio-
nals autoritzades» les entitats jurídiques compostes per 
productors de cotó i, com a mínim, una desmotadora. El 
principal fi de l’organització és el subministrament a la 
desmotadora de cotó sense desmotar de qualitat ade-
quada. El seu finançament és a càrrec dels socis. Han 
d’estar formades per productors la superfície agrupada 
de conreu dels quals sigui superior a 10.000 ha. Un pro-
ductor de cotó només pot pertànyer a una organització 
interprofessional autoritzada. Els productors que perta-
nyin a una organització interprofessional autoritzada per-
ceben una ajuda addicional de 10 euros per hectàrea.

2. Correspon a les comunitats autònomes autoritzar 
a les organitzacions interprofessionals que ho sol·licitin. 
En el cas que una organització interprofessional compren-
gui superfícies i desmotadores ubicades a diverses comu-
nitats autònomes, l’autoritat competent per a l’autoritza-
ció és la de la comunitat autònoma en la qual s’ubiquin la 
majoria de les desmotadores.

3. Tots els anys, les comunitats autònomes han d’au-
toritzar abans del 15 de desembre, respecte a la sembra 
de l’any següent, a qualsevol organització interprofessio-
nal que ho sol·liciti i reuneixi les condicions que estableix 
l’article 171 bis sexies del Reglament (CE) núm. 1973/2004 
de la Comissió.

A la sol·licitud ha de constar, almenys, el següent: 
dades personals i càrrec que representa a 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.

4. Les organitzacions interprofessionals poden dife-
renciar fins a la meitat de l’ajuda a la qual tinguin dret els 
productors, d’acord amb els barems que estableixin, que 
han de ser aprovats per l’autoritat competent. El barem 
s’ha de notificar per primera vegada abans del 28 de 
febrer de 2006 respecte a la sembra d’aquest any. L’auto-
ritat competent ha de decidir aprovar o no el barem en el 
termini d’un mes després de la notificació. En cas de voler 
modificar el barem en anys posteriors, les organitzacions 
interprofessionals autoritzades han de presentar, abans 
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del 31 de gener, les modificacions respecte a la sembra de 
l’any en curs. Llevat que l’autoritat competent hi presenti 
objeccions en el termini d’un mes després de la data límit 
de presentació, es considera que les modificacions han 
estat aprovades. En el cas que no s’aprovin les modifica-
cions, l’ajuda que s’aboni serà la calculada amb el barem 
aprovat sense tenir en compte les modificacions no apro-
vades.

Si un productor pertanyent a una organització inter-
professional autoritzada no lliura cotó i té dret a percebre 
ajuda, l’import d’aquesta ha de ser l’inferior dels esta-
blerts en el barem.

En el cas que les organitzacions interprofessionals 
decideixin interrompre l’aplicació del barem, ho han de 
posar en coneixement de l’autoritat competent. La inter-
rupció té efecte respecte a la sembra de l’any següent.

SECCIÓ 7a AJUDA A L’OLIVERAR

Article 50. Objecte i import màxim.

1. Es concedirà una ajuda a l’oliverar que tingui un 
valor ambiental o social, amb l’objecte de contribuir a la 
seva conservació, d’acord amb el que preveu l’article 110 
octies del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 
29 de setembre.

2. L’import màxim a nivell nacional d’aquesta ajuda 
és el que preveu l’apartat 3 de l’article 110 decies del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre, ajustat d’acord amb el procediment indicat a 
l’article 144.2. La distribució dels imports entre les comu-
nitats autònomes, corresponents a les superfícies amb 
dret a ajuda ubicades en cadascuna d’aquestes, s’indica a 
l’annex XII d’aquest Reial decret.

3. No es pagaran les ajudes quan l’import de la sol-
licitud, calculat en funció de l’import indicatiu al qual es 
refereix el primer paràgraf de l’article 52.3 d’aquest Reial 
decret, sigui inferior a 50 euros.

Article 51. Categories d’oliverar.

1. Poden ser admissibles per a l’ajuda les superfícies 
situades en explotacions de petita dimensió, incloses a 
les cinc categories següents:

a) Oliverars en zones dependents del conreu, en par-
ticular aquelles la superfície d’oliverar de les quals a nivell 
municipal sigui més gran del 80 per cent de la superfície 
llaurada total.

b) Oliverars d’alt valor cultural i paisatgístic, en par-
ticular els d’edat avançada o en terrasses.

c) Oliverars en zones amb limitacions permanents 
del medi natural com alt pendent o baixa pluviometria.

d) Oliverars amb risc d’abandonament, en particular 
els situats en zones desafavorides o amb baixos rendi-
ments.

e) Oliverars d’interès social, en especial els que se 
situïn en zones de tradició oleícola o en zones que presen-
tin indicadors econòmics desfavorables o integrats en 
sistemes de qualitat diferenciada, com ara denominaci-
ons d’origen o producció ecològica.

2. A aquests efectes, s’entenen per explotacions de 
petita dimensió aquelles la producció mitjana de les quals 
no arribi als 57.000 kg d’oli d’oliva, inclòs el 8 per cent corres-
ponent a l’oli d’oruxo. Aquesta producció es calcula en fun-
ció dels rendiments d’olives i oli fixats en els reglaments 
(CE) 2225/2000, 2067/2001, 1845/2002, 1903/2003, i, si s’es-
cau, amb les consegüents modificacions, pels quals es fixen 
els rendiments d’olives i oli, respectivament, per a les cam-
panyes 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 i 2002/2003.

3. Les comunitats autònomes han d’escollir la cate-
goria o categories que s’adaptin millor a la problemàtica 
específica dels seus oliverars, que poden modificar un 

cop l’any. En cas de modificació, les noves categories 
s’aplicaran a partir de l’any següent al de la seva adop-
ció.

4. Sobre la base de les dades existents al SIGPAC i de 
les declaracions dels agricultors, les comunitats autòno-
mes han de determinar, per a cada parcel·la oleícola sus-
ceptible de beneficiar-se de les ajudes, la categoria a la qual 
pertanyi; així com la següent informació referida a l’1 de 
gener de 2005: nombre i localització de les oliveres admis-
sibles, nombre i localització de les oliveres no admissibles, 
superfície oleícola i superfície oleícola admissible de la 
parcel·la.

Article 52. Superfície admissible i import de l’ajuda.

1. L’ajuda a l’oliverar es concedirà per hectàrea-SIG 
oleícola, calculada conforme al mètode comú que s’indica 
a l’annex XXIV del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la 
Comissió, de 29 d’octubre. Per a una parcel·la oleícola 
només es pot percebre l’import corresponent a l’ajuda 
establerta per a una de les categories escollides per la 
comunitat autònoma.

2. Als efectes del càlcul de l’import unitari de l’ajuda, 
els imports màxims contemplats a l’annex XII d’aquest 
Reial decret seran distribuïts per les comunitats autòno-
mes entre les superfícies d’oliverar amb dret a ajuda ubi-
cades en el seu àmbit territorial i que s’englobin en la 
categoria o categories per a les quals es decideixi conce-
dir les ajudes.

3. Les comunitats autònomes establiran l’import 
indicatiu de l’ajuda per hectàrea-SIG oleícola, per a cada 
una de les categories elegides en el seu àmbit, amb ante-
rioritat al 31 de gener de l’any en què se sol·licita. L’ajuda 
assignada a cada categoria podrà igualar, però no supe-
rar, el nivell dels costos de manteniment, exclosos els 
costos de recol·lecció.

Així mateix, en virtut del que estableix l’apartat 2 de 
l’article 171 ter ter del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de 
la Comissió i amb la finalitat de donar compliment al que 
estableix el segon paràgraf de l’apartat a) del punt 1 de 
l’article 102 d’aquest Reial decret, les comunitats autòno-
mes determinaran l’import de l’ajuda per hectàrea –SIG 
oleícola, per a cada categoria, abans del 15 de gener de 
l’any següent al de la presentació de la sol·licitud única, 
d’acord amb les dades de superfícies determinades ubica-
des en el seu àmbit territorial.

En cas que en la sol·licitud d’ajuda presentada en una 
comunitat autònoma s’incloguin superfícies d’oliverar 
ubicades en altres comunitats autònomes, a efectes del 
pagament, per a aquestes superfícies s’aplicaran els 
imports establerts per la comunitat autònoma on s’ubi-
quin aquestes, corresponents a les categories que aquesta 
hagi establert.

Article 53. Condicions d’admissibilitat.

El pagament de l’ajuda està supeditat al compliment 
de les condicions següents:

a) Les parcel·les oleícoles han d’estar registrades al 
SIGPAC.

b) Les superfícies han de tenir oliveres plantades 
abans de l’1 de maig de 1998 o si ho han estat després ser 
de substitució d’altres que compleixin aquest requisit.

c) El nombre d’oliveres per parcel·la oleícola no pot 
diferir de més d’un 10 per cent del registrat l’1 de gener
de 2005.

SECCIÓ 8a AJUDA AL TABAC

Article 54. Objecte i requisits.

1. Per a les collites de 2006, 2007, 2008 i 2009, es pot 
concedir una ajuda als agricultors productors de tabac cru 
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del codi NC 2401, de conformitat amb el que preveu el 
capítol 10 quater del Reglament (CE) núm. 1782/2003, del 
Consell, sempre que compleixin els requisits establerts 
per les normes comunitàries i nacionals.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació esta-
blirà, per a cada campanya, l’ajuda per quilogram de 
tabac produït i el seu import serà diferent segons varietat 
o grup de varietats definides a l’article 171 quater bis del 
Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 
d’octubre; si s’escau, el nivell de l’ajuda es podrà diferen-
ciar depenent de la qualitat del tabac lliurat.

2. Es poden beneficiar de l’ajuda els agricultors que 
hagin rebut primes per lliuraments de tabac a empreses 
de primera transformació en els anys naturals 2000, 2001 
i 2002. També poden rebre l’ajuda aquells agricultors que 
hagin adquirit quotes de producció, mitjançant qualsevol 
modalitat de transferència, entre l’1 de gener de 2002 i el 
31 de desembre de 2005.

3. El pagament de l’ajuda estarà supeditat al compli-
ment de les condicions establertes a l’article 110 duode-
cies del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 
de setembre. El tabac ha de procedir de zones de produc-
ció reconegudes, establertes per grups de varietats a l’an-
nex XXVI del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la 
Comissió, de 29 d’octubre.

4. El tabac ha de ser trasplantat abans del 20 de juny 
de l’any de la collita. Quan es comprovi que no s’ha tras-
plantat tabac en la parcel·la indicada en el contracte de 
conreu abans d’aquesta data, s’aplicaran, si s’escau, les 
reduccions i exclusions contemplades a l’article 54 bis del 
Reglament (CE) núm. 796/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril.

Article 55. Import de les ajudes.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
fixarà els imports unitaris inicials de les ajudes, abans del 
15 de març de l’any de la collita. Per a cada varietat o grup 
de varietats el nivell d’ajuda no excedirà de l’import de la 
prima per grup de varietats fixada per a la collita 2005 
segons el Reglament (CE) 546/2002 de 25 de març, pel 
qual es fixen, per grups de varietats i per estats membres, 
les primes i els llindars de garantia del tabac en fulles per 
a les collites de 2002, 2003 i 2004.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
fixarà l’import unitari final de l’ajudes per grups de varie-
tats, en els 15 dies laborables següents al dia en què tot el 
tabac de la collita en curs hagi estat lliurat, verificant que 
l’import total de l’ajuda sol·licitada per al conjunt de les 
varietats no excedeix el límit nacional establert a l’article 
110 terdecies, ajustat per l’article 110 quaterdecies, del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre prèvia adaptació lineal dels imports inicials 
establerts.

3. Les ajudes a pagar als agricultors es calcularan en 
funció del pes de la fulla de tabac de la varietat o grup de 
varietats corresponents al mínim de qualitat requerida i 
acceptada per l’empresa de primera transformació. Si el 
contingut d’humitat és diferent al fixat a l’annex XXVIII del 
Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 
d’octubre, per a la varietat en qüestió, s’adaptarà el pes 
del tabac en fulla segons el contingut d’humitat i el límit 
de tolerància fixats en aquest annex. El contingut d’humi-
tat s’haurà determinat segons els mètodes establerts a 
l’annex XXIX.

Article 56. Contracte de conreu.

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

2. En cada collita, un productor individual només 
podrà contractar i lliurar tabac d’una varietat determi-
nada, amb una única empresa de primera transformació.

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

4. Els contractes s’han d’enviar per al seu registre a 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma en la qual 
tingui lloc la transformació, dins dels 15 dies naturals pos-
teriors a la data límit fixada per a la seva celebració, 
excepte en cas de força major degudament acreditada. 
Quan la transformació es realitzi en una comunitat autò-
noma diferent d’aquella en la qual s’hagi conreat el tabac, 
l’organisme competent de la comunitat autònoma de 
transformació transmetrà immediatament una còpia del 
contracte registrat a l’organisme competent de la comuni-
tat autònoma de producció.

5. 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 a lliurar 
per cadascun, així com la localització de les seves corres-
ponents parcel·les conreades i les seves superfícies. Tota 
aquesta informació serà desglossada per comunitats 
autònomes.

6. Els requisits mínims que hauran d’incloure els 
contractes s’estableixen a l’annex XIII.

Article 57. Lliuraments de tabac.

1. Excepte en casos de força major, els agricultors 
han de lliurar tota la seva producció a l’empresa de pri-
mera transformació abans del 15 de març de l’any 
següent a l’any de la collita. El tabac per lliurar ha de 
complir els requisits establerts a l’article 171 quater 
octies i a l’annex XXVII del Reglament (CE) núm. 
1973/2004 de la Comissió, de 29 d’octubre.

2. Els lliuraments de tabac s’efectuaran en els cen-
tres de transformació o en els centres de compra autorit-
zats per l’òrgan de control competent de la comunitat 
autònoma, i que han de comptar, almenys, amb les instal-
lacions apropiades, equips homologats de pesada i locals 
adaptats.

3. En el procés de lliuraments de tabac és aplicable 
el que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 171 quater 
duodecies del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la 
Comissió, de 29 d’octubre.

4. L’òrgan competent de control de la comunitat 
autònoma on es realitzin els lliuraments diaris de cadas-
cun dels productors emetrà un certificat de control de 
conformitat amb el que disposa l’article 171 quater (b) del 
Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 
d’octubre, en el qual se certifiqui que el tabac ha estat 
lliurat, que remetrà a l’òrgan corresponent de la comuni-
tat autònoma competent per al pagament de l’ajuda.

Article 58. Agrupacions d’agricultors productors de 
tabac.

1. L’autoritat competent a què es refereix l’article 14.5 
del Reial decret 684/2002, de 12 de juliol, sobre regulació 
del tabac cru, pot reconèixer, com a agrupacions de pro-
ductors de tabac, les cooperatives agràries, les societats 
agràries de transformació i qualsevol altra entitat amb 
personalitat jurídica que compleixi els requisits que es 
determinen en la normativa comunitària i nacional, i en 
especial, a més, els següents:

a) Disposar d’una quantitat mínima de 550 tones de 
tabac, corresponents a una superfície mínima de conreu 
de 160 hectàrees i amb un nombre mínim de 100 produc-
tors.



Suplement núm. 34 Dimecres 7 novembre 2007 4571

b) En les regions de producció aïllada de Castella i 
Lleó, Navarra i zona del Campezo al País Basc, es dispo-
sarà d’una quantitat mínima de 75 tones de tabac, corres-
ponents a una superfície mínima de conreu de 25 hectà-
rees i amb un nombre mínim de 20 productors.

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

3. Les agrupacions de productors de tabac no poden 
exercir l’activitat de primera transformació.

4. Les entitats que vulguin ser reconegudes com a 
agrupacions de productors han de presentar la sol·licitud, 
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 successives campanyes s’han de presentar abans 
d’aquesta data, llevat que no hagin variat, cas en què es 
mantindrà el reconeixement.

En el cas que l’agrupació no compleixi les condicions 
per al reconeixement, ha d’efectuar les correccions opor-
tunes per a això i presentar una sol·licitud de reconeixe-
ment, abans del venciment del termini per a la formalitza-
ció dels contractes de conreu que fixa l’apartat 1 de 
l’article 56, amb l’objecte de poder mantenir el reconeixe-
ment per a la collita del mateix any.

5. Les agrupacions de productors, mitjançant 
demanda explícita dels seus membres, en nom seu i pel 
seu compte, poden realitzar les activitats següents:

a) Comercialitzar la producció dels seus membres, 
que comprendrà almenys el següent:

1r La formalització per part de l’agrupació, en nom 
seu i pel seu compte, dels contractes de conreu per a tota 
la producció dels seus membres.

2n L’aportació a l’agrupació de la totalitat de la pro-
ducció dels seus membres, preparada segons normes 
comunes per al seu lliurament als transformadors.

b) Establir normes comunes de producció i comerci-
alització, i fer-les aplicar pels seus membres, principal-
ment pel que fa a la qualitat dels productes i a la utilització 
de bones pràctiques de conreu i curat.

Article 59. Empreses de primera transformació de 
tabac.

1. Les empreses de primera transformació definides a 
l’article 171 quater (c) del Reglament (CE) núm. 1973/2004 
de la Comissió, de 29 d’octubre, per poder desenvolupar 
les seves activitats a Espanya han d’estar reconegudes i 
autoritzades per signar contractes de conreu per l’autori-
tat competent a què es refereix el capítol VI del Reial 
decret 684/2002, de 12 de juliol, i han de complir els requi-
sits i les característiques que s’hi estableixen i, 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; i les seves instal·lacions de primera 
transformació han d’estar localitzades a les zones de pro-
ducció reconegudes per a les varietats que comercialit-
zin.

b) Vendre almenys el 60 per cent del tabac comercia-
litzat anualment, perquè pugui ser usat directament per 
les empreses manufactureres o indirectament sense un 
processament posterior.

2. Les sol·licituds d’autorització de les empreses 
interessades s’han de presentar davant l’òrgan compe-
tent, abans del 30 de novembre de l’any anterior, i hi han 
d’adjuntar la documentació que acrediti fefaentment el 
compliment dels requisits d’autorització establerts en la 
normativa comunitària i en aquest article. L’òrgan compe-

tent ha de fixar la data a partir de la qual ha de tenir efecte 
el reconeixement en cas que aquest s’accepti.

3. En el cas d’incompliment de la data límit de 
pagament al productor del preu comercial establert a 
l’annex XIII, lletra h), es retirarà durant un any l’autoritza-
ció de l’empresa de primera transformació. Cada període 
addicional de 30 dies provocarà la retirada de l’autoritza-
ció durant un any més fins a un màxim de tres anys.

TÍTOL III

Pagaments acoblats i règims d’ajuda per bestiar

CAPÍTOL I

Pagaments acoblats als productors de bestiar oví
 i cabrum

Article 60. Tipus de primes, quanties i límits nacionals.

De conformitat amb el que preveu el capítol 11 del títol IV 
del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell de 29 de 
setembre, es poden concedir als productors d’oví i 
cabrum els pagaments següents acoblats:

a) Prima per ovella pesada l’import unitari de la qual 
és de 10,50 euros/cap.

b) Prima per ovella lleugera i cabra l’import unitari 
de la qual és de 8,40 euros/cap.

c) Així com la prima addicional per ovella i cabra 
l’import unitari de la qual és de 3,50 euros/cap.

Els límits nacionals es determinaran atenent el que 
estableixen l’article 67 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 
del Consell de 29 de setembre i el capítol 11 del títol IV.

Article 61. Condicions generals de concessió.

Per tenir dret a les ajudes, els sol·licitants han de:

a) Tenir disponible un límit individual de drets de prima, 
d’acord amb el que estableix el Reial decret 1839/1997, de 5 
de desembre, pel qual s’estableixen normes per a la rea-
lització de transferències i cessions de dret a prima i per a 
l’accés a les reserves nacionals respecte als productors 
d’oví i cabrum i dels que mantenen vaques nodrisses. 
Aquest límit no pot ser inferior a 10.

A més, el nombre d’animals pel qual es presenti una 
sol·licitud de prima no pot ser inferior a 10.

b) Mantenir en la seva explotació, durant un període 
de retenció de 100 dies a partir de l’endemà a l’últim dia 
del termini de presentació de la sol·licitud, un nombre 
d’ovelles o cabres, almenys igual a aquell pel qual hagin 
sol·licitat la prima i que, com a mínim, tinguin un any 
d’edat o hagin parit, l’últim dia del període de retenció. 
Qualsevol variació del nombre d’animals objecte de sol-
licitud, inclòs el seu trasllat, ha de ser comunicat pel sol-
licitant a l’autoritat competent.

c) Complir les obligacions derivades del 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 cabrum.

Article 62. Relació de productors d’oví que comercialit-
zin llet i productes lactis d’ovella.

1. Les comunitats autònomes han d’establir en els 30 
primers dies del període de retenció, una relació dels pro-
ductors d’oví que comercialitzin llet i productes lactis 
d’ovella.

2. Aquesta relació s’ha d’elaborar a partir de les sol-
licituds presentades i ha de tenir en compte el resultat 
dels controls realitzats, així com qualsevol altra font d’in-
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formació de què disposi l’autoritat competent, en concret 
les dades obtingudes dels transformadors o els distribuï-
dors sobre la comercialització de llet i productes lactis 
d’ovella per part dels productors.

Article 63. Prima per ovella i cabra.

1. El productor que tingui ovelles en la seva explota-
ció pot obtenir, prèvia sol·licitud inclosa dins de la «sol-
licitud única», la prima per ovella, d’acord amb les condi-
cions previstes en aquest Reial decret i en la normativa 
comunitària.

2. El productor que tingui cabres en la seva explotació 
pot obtenir, prèvia sol·licitud, la prima per cabra, sempre 
que la seva explotació tingui almenys un 50 per cent de la 
superfície dedicada a l’agricultura en alguna de les zones 
següents: Andalusia, Aragó, Illes Balears, Castella-la 
Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia, 
amb excepció de les zones de les províncies d’A Coruña i 
Lugo que no es consideren zones desafavorides segons el 
Reglament (CE) núm. 1257/1999 del Consell, de 17 de maig, 
Madrid, Regió de Múrcia, La Rioja, Comunitat Valenciana i 
totes les àrees de muntanya, tal com es defineixen a l’arti-
cle 18 del Reglament (CE) núm. 1257/1999 del Consell, de 
17 de maig, situades fora d’aquestes regions.

A aquest efecte, i de conformitat amb l’article 71 del 
Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 d’oc-
tubre, les comunitats autònomes s’han d’assegurar periò-
dicament que totes les zones esmentades anteriorment 
segueixen complint els criteris assenyalats a l’article 113.2 
del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre.

3. El període que s’ha de considerar en relació amb 
els productors d’oví que comercialitzen llet o productes 
lactis d’ovella és l’any natural corresponent a aquell en el 
qual se sol·licita la prima.

Article 64. Prima addicional per ovella i cabra.

1. Poden obtenir la prima addicional, prèvia sol-
licitud inclosa dins de la sol·licitud única, els productors 
d’oví i cabrum l’explotació dels quals estigui situada en 
alguna de les zones desafavorides segons la definició 
establerta al Reglament (CE) núm. 1257/1999 del Consell, 
de 17 de maig, sempre que almenys el 50 per cent de la 
superfície de la seva explotació dedicada a l’agricultura se 
situï a les esmentades zones. A més, en el cas de produc-
tors de cabres, aquestes zones desafavorides han de cor-
respondre a les zones esmentades en el segon paràgraf 
de l’apartat 2 de l’article anterior.

2. La prima addicional també s’ha de concedir, prè-
via sol·licitud inclosa dins la sol·licitud única, als produc-
tors que hagin practicat la transhumància com a pràctica 
tradicional en els dos últims anys, sempre que:

a) Almenys el 90 per cent dels animals pels quals se 
sol·licita la prima pasti durant 90 dies consecutius en una 
de les zones definides a l’apartat 1.

La seu de la seva explotació estigui situada en una de 
les zones establertes a l’annex XVIII.

CAPÍTOL II

Pagaments acoblats als productors de bestiar boví

SECCIÓ 1a DISPOSICIONS COMUNES

Article 65. Identificació i registre del bestiar.

Cada animal pel qual se sol·liciti una ajuda ha d’estar 
identificat, registrat i dotat del document d’identificació 
conforme a les disposicions del Reial decret 1980/1998, de 
18 de setembre, pel qual s’estableix un sistema d’identifi-

cació i registre dels animals de l’espècie bovina. L’explotació 
a la qual pertanyen els animals objecte d’ajuda ha de com-
plir les disposicions establertes en el Reial decret 479/2004, 
de 26 de març, pel qual s’estableix el Registre general 
d’explotacions ramaderes.

Article 66. 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 subs-
tàncies prohibides, en virtut del Reial decret 2178/2004, de 
12 de novembre, pel qual es prohibeix utilitzar determina-
des substàncies d’efecte hormonal i tireostàtic i substàn-
cies betagonistes d’ús en la cria de bestiar, o de substàn-
cies utilitzades il·legalment, en un animal pertanyent al 
bestiar boví d’un agricultor, o quan es trobi una substàn-
cia o un producte autoritzat, però posseïts de forma 
il·legal en l’explotació d’aquest agricultor, en qualsevol 
forma, aquest queda exclòs, durant l’any natural en què 
s’efectuï la comprovació, del benefici dels imports previs-
tos a les disposicions del present capítol, sense perjudici 
de les responsabilitats de qualsevol índole que puguin 
derivar, especialment les previstes a la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal.

En el 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 el qual s’hagi detectat la reinci-
dència.

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 nacio-
nals de control de residus, així com de les investigacions 
i controls que preveu el Reial decret 1749/1998, de 31 de 
juliol, s’aplicaran les exclusions previstes a l’apartat 1.

3. Qualsevol autoritat que, en l’exercici de les seves 
competències, detecti alguna de les anomalies establer-
tes en els apartats anteriors, ho ha de comunicar a les 
autoritats competents de la gestió i el control de les pri-
mes ramaderes de la comunitat autònoma on radiqui 
l’explotació de l’agricultor.

SECCIÓ 2a PRIMA PER VACA NODRISSA

Article 67. Tipus de primes, quantia i límits.

Les ajudes per vaca nodrissa, establertes a l’article 125 
del Reglament (CE) núm. 1782/2003, del Consell, de 29 de 
setembre, són de dos tipus, prima per vaca nodrissa l’im-
port unitari base de la qual és de 186,00 euros/cap i prima 
complementària per vaca nodrissa l’import unitari de la 
qual és de 22,46 euros/cap.

 Els límits nacionals s’han de determinar atenent el 
que estableixen els articles 68 i 69 del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, i el capí-
tol 12 del títol IV.

Article 68. Prima per vaca nodrissa.

1. El ramader que mantingui vaques nodrisses, prè-
via sol·licitud, inclosa dins de la «sol·licitud única», pot 
obtenir la prima per vaca sempre que reuneixi els requi-
sits 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 res-
pecte als ramaders d’oví i cabrum i dels quals mantenen 
vaques nodrisses.

b) No haver venut llet o productes lactis de la seva 
explotació durant els dotze mesos següents a la presenta-
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ció de la sol·licitud o, si la venen, que tinguin una quanti-
tat 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 a la seva 
explotació, durant almenys sis mesos successius a partir 
de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, un nombre 
de vaques nodrisses 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 de l’es-
mentat nombre total. Qualsevol variació del nombre 
d’animals objecte de sol·licitud, inclòs el seu trasllat, 
haurà de ser comunicat pel sol·licitant a l’autoritat compe-
tent en la forma en què 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, l’esmentat nombre s’ar-
rodonirà a la unitat inferior si és inferior a 0,5 i al nombre 
enter superior si és igual o superior a 0,5.

2. Seran objecte d’ajuda les vaques nodrisses 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 consideraran vaques o 
braves de raça càrnia les de les races bovines enumera-
des a l’annex XV del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la 
Comissió, de 29 d’octubre.

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 de nodrisses s’es-
tablirà mitjançant la relació entre la quantitat de referència 
del beneficiari i el rendiment lleter mitjà per a Espanya 
establert a l’annex XVI del Reglament (CE) núm. 1973/2004 
de la Comissió, de 29 d’octubre.

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 69. Prima complementària per vaca nodrissa.

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

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

a) Amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA) si les explotacions es troben en alguna de les 
regions establertes a la normativa comunitària a l’efecte, 
en particular, el Reglament (CE) núm. 1082/2006 del Con-
sell, d’11 de juliol de 2006, pel qual s’estableixen les dis-
posicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de 
Cohesió, i es deroga el Reglament (CE) 1260/1999 i les 
disposicions de desplegament de l’esmentada 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 Estructu-
rals d’acord amb l’objectiu de Convergència per al perí-
ode 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 forma 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 es transferiran a les comunitats autònomes d’acord 
amb el que disposa l’article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, si les explotacions s’ubiquen en altres regions.

SECCIÓ 3a PRIMES PER SACRIFICI

Article 70. Tipus de primes, quantia i límits nacionals.

De conformitat amb el que preveu l’article 130 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell de 29 de 
setembre, 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.

Els límits nacionals es determinaran atenent el que 
estableixen els articles 68 i 69 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell de 29 de setembre, i el capítol 12 
del títol IV. En el cas de la prima per sacrifici, la quantia 
corresponent als pagaments per aplicació de l’article 69 
de l’esmentat Reglament, es descomptarà exclusivament 
de la part que està acoblada de l’esmentada prima.

Article 71. Condicions de concessió.

1. Els productors de bestiar boví poden obtenir, prè-
via sol·licitud, que s’integrarà dins de 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. La presentació de la sol·licitud de la 
prima al sacrifici es realitzarà en el termini improrrogable 
dels quatre mesos següents a la data del sacrifici o de 
l’exportació d’animals vius a països tercers, d’acord amb 
el que estableix l’article 92.

2. Seran 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 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’ha de tenir en compte la presentació i la prepara-
ció de les canals que es descriu a l’annex XVII.

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. L’esmentat període de retenció 
ha d’haver finalitzat en el termini màxim d’un mes abans 
del sacrifici o dos mesos abans de l’exportació de l’ani-
mal. 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 reduirà proporcio-
nalment el nombre d’animals amb dret a prima de cada 
productor.

Article 72. 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, hauran de comunicar prèviament la seva partici-
pació a l’autoritat competent de la comunitat autònoma 
en què estiguin radicats.

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

a) Identificació de l’establiment, incloent-hi el 
número de registre sanitari i el número de registre d’ex-
plotacions atribuït en virtut del Reial decret 479/2004, de 
26 de març.
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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 habi-
tual 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 conforme al 
procediment descrit a l’annex XVII.

d) El compromís de sotmetre’s als controls que esta-
bleixi l’autoritat competent i col·laborar a la realització 
dels mateixos.

e) Autorització expressa al Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, per fer pública la relació d’establi-
ments de sacrifici que participen com a col·laboradors en 
el règim de primes per sacrifici.

3. L’incompliment d’algun dels compromisos contin-
guts en la declaració de participació, o de les obligacions 
establertes a 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 del bovins, dóna lloc a 
l’exclusió de l’establiment de la participació en el règim 
de primes durant un any, sense perjudici de les responsa-
bilitats de qualsevol índole que en puguin derivar, especi-
alment les recollides a la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de 
sanitat animal.

Article 73. Prova de sacrifici.

1. Només es poden tenir en compte, als efectes de la 
prima per sacrifici, els animals que hagin estat sacrificats 
en establiments de sacrifici que hagin comunicat la seva 
participació en les esmentades primes i que estiguin regis-
trats conforme al 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 conforme al que estableix 
l’article 13 del Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, 
té la consideració de prova de sacrifici. Les baixes han de 
constar en el servidor central de la base de dades del sis-
tema d’identificació i registre dels bovins, en una data 
anterior al pagament de l’ajuda.

3. A més, en el cas de la prima per sacrifici de vedells 
i a petició del productor, l’establiment de sacrifici expe-
dirà una certificació del pes en canal de cada animal inclòs 
en una sol·licitud d’ajuda, llevat que comuniqui la dada a 
l’autoritat competent.

Article 74. 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-
licitarà i es concedirà a Espanya. La prova de sacrifici en 
aquest cas consistirà en un certificat emès per l’escorxa-
dor de l’Estat membre de destinació, que contindrà les 
mencions descrites a l’article 121.1.a) del Reglament (CE) 
núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 d’octubre.

2. Si els animals són exportats a un país no perta-
nyent a la Unió Europea, les condicions seran les matei-
xes, però la prova de sacrifici serà substituïda per la pre-
sentació de les proves de l’exportació, tal com figura a 
l’annex XIV. A aquests efectes les ciutats de Ceuta i Melilla 
seran considerades com a països tercers.

TÍTOL IV

Pagaments per aplicació de l’article 69 del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, 
en base al Programa nacional de desenvolupament 

de la PAC a Espanya

CAPÍTOL I

Pagaments addicionals en el sector del cotó

Article 75. Ajuda en el sector del cotó.

1. L’ajuda es concedirà als agricultors que lliurin en la 
desmotadora un producte de qualitat sana, sencer 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.

2. L’ajuda s’abonarà 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 del qual compleixi 
els requisits que preveu el punt anterior.

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

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

1r Han de presentar, a la comunitat autònoma on 
radiqui la seva social, una sol·licitud de participació. S’hi 
ha de fer constar el compromís de portar una comptabili-
tat material de cotó sense desmotar, cotó desmotat i sub-
productes obtinguts, i han de recollir la quantitat rebuda i 
el seu contingut en humitat i impureses.

2n Han de respondre de l’exactitud i la veracitat de 
les operacions comptabilitzades.

3r Han de posar a disposició de l’administració la 
seva comptabilitat per a les comprovacions i els controls 
que siguin necessaris.

5. El cotó sense desmotar que entri a la desmota-
dora no en pot sortir llevat de causa de força major i prè-
via comunicació a l’administració.

Article 76. Càlcul de l’ajuda.

1. L’import global de l’ajuda és del 10 per cent del 
límit màxim corresponent a aquest sector, dins del límit 
nacional establert a l’article 41 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell de 29 de setembre.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
d’establir, una vegada rebudes les dades corresponents 
de la comunitats autònomes segons el que estableix l’ar-
ticle 102, una ajuda unitària de referència que serà igual 
per a tota la superfície de cotó la producció de la qual 
compleixi els requisits mínims establerts, sense perju-
dici que la comunitat autònoma pugui aplicar els criteris 
de diferenciació esmentats al punt 3 de l’article 75.

2. 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 de la comu-
nitat autònoma en la qual va ser reconeguda, una relació 
de tots els productors que hagin efectuat lliuraments en el 
qual es recullin, per a cadascun d’ells, el total de quilos 
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lliurats de cadascuna de les categories establertes per la 
comunitat autònoma on radiqui l’explotació del productor.

CAPÍTOL II

Pagaments addicionals en el sector del tabac

Article 77. Objecte.

Durant el període 2006-2009, els agricultors produc-
tors de tabac poden rebre un pagament addicional per a 
la realització d’activitats importants per millorar la quali-
tat i la comercialització del tabac.

L’import total dels pagaments addicionals es deter-
mina aplicant una retenció del 5 per cent al límit màxim 
nacional de les ajudes desacoblades del tabac, de confor-
mitat amb el que estableix l’article 69 del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre.

Article 78. Beneficiaris.

Poden beneficiar-se d’aquesta ajuda tots els cultiva-
dors que presentin el seu tabac, amb independència del 
grup de varietats conreat (I, II, III i IV), a una agrupació de 
productors reconeguda per a la seva comercialització per 
la indústria de primera transformació i, que s’ha d’haver 
produït segons les normes de producció i comercialitza-
ció establertes per l’agrupació, respecte al compliment de 
bones pràctiques agrícoles i dels requeriments qualitatius 
determinats per les empreses transformadores, en virtut 
d’un contracte de conreu.

Article 79. Requisits.

S’ha de millorar la qualitat intrínseca del tabac curat 
que produeix el cultivador i la seva presentació davant les 
empreses transformadores, a l’objecte de millorar la seva 
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 publiques o privades autoritzades, i especialit-
zades 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 separat per posició foliar, haurà estat recol-
lectat en el seu òptim de maduresa i estarà perfectament 
curat.

d) Estar lliure de matèries estranyes sintètiques com 
ara plàstics, restes de poliuretà i altres, així com de matè-
ries inorgàniques com ara pedres, metalls, vidre i altres i 
orgàniques, vegetals i animals.

e) S’ha de presentar el tabac amb els continguts 
d’humitat de referència, per grup de varietats següents: 
grup I, 16 per cent; grup II, 20 per cent; grups III i IV, 22 per 
cent; s’accepta una tolerància màxima del 3 per cent per 
als grups I i IV, i del 5 per cent per als grups II i III. És a dir, 
s’ha de reduir en un 1 per cent els límits màxims dels con-
tinguts d’humitat de presentació del tabac establerts al 
Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 
d’octubre, per garantir una millora en la qualitat.

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

f) L’olor serà 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 (fitosanitàries, fertilitzants, 
combustibles, lubricants, fums i humitat).

g) Els fardells de tabac han de ser homogenis i tenir 
les dimensions i els pesos establerts per les empreses de 

primera transformació, i reflectits contractualment. Han 
d’estar perfectament codificats per permetre la seva traça-
bilitat i garantir la seva integritat. Han d’estar lligats exclu-
sivament amb cordes d’origen vegetal que no estiguin 
tractades químicament per evitar residus indesitjables.

Article 80. Import unitari de l’ajuda addicional.

1. L’import s’establirà per quilogram de tabac lliurat 
a les empreses de primera transformació, que compleixin 
els requisits establerts a l’article anterior. Serà uniforme 
per a tots els grups de varietats i, si s’escau es podrà dife-
renciar per incentivar la qualitat.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
establirà abans del 15 de març de cada collita l’import 
unitari inicial de l’ajuda i en els 15 dies laborables 
següents al dia en què tot el tabac de la collita en curs 
hagi estat lliurat, l’import unitari final de l’ajuda.

CAPÍTOL III

Pagaments en el sector de la remolatxa i la canya de sucre

Article 81. Objecte, requisits, quantia i límits de l’ajuda.

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 pro-
ducció que es lliuri a la indústria sucrera per a la seva 
transformació en sucre de quota mitjançant contracte de 
subministrament. Per a això han de fer la sol·licitud en el 
model de sol·licitud única establert a les comunitats autò-
nomes.

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 compta-
bilitat específica dels lliuraments per a cada agricultor 
amb el qual tinguin establert un contracte de subministra-
ment, han de respondre de la veracitat de les dades de 
cada lliurament previstos a l’apartat 2 i els han de posar 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 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. 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 d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
d’establir, una vegada rebudes les dades corresponents 
de la comunitats autònomes segons el que estableix l’ar-
ticle 102, una ajuda per tona de remolatxa i canya de sucre 
tipus, que ha de ser igual per a tota la producció que com-
pleixi els requisits mínims establerts.

6. Els pagaments d’aquesta ajuda en aquest sector 
per a les diferents campanyes no poden sobrepassar els 
imports següents: 

Campanyes Euros

  

2007/2008 17.567.700
2008/2009 18.985.100
2009/2010 19.743.300

2010/2011 i següents  9.620.300
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 CAPÍTOL IV

Pagaments addicionals en el sector del bestiar boví

Article 82. Exclusions i definicions.

1. Queden exclosos de la percepció d’aquests paga-
ments els agricultors que incompleixin:

a) El que estableix el Reial decret 479/2004, de 2 de 
novembre, pel qual s’estableix el Registre general d’ex-
plotacions ramaderes. S’ha de verificar el compliment 
d’aquest requisit durant el període de retenció en el cas 
del pagament addicional a les explotacions que mantin-
guin vaques nodrisses, o bé, en el cas del pagament addi-
cional als agricultors de carn de boví que produeixin carn 
de boví de qualitat reconeguda oficialment en la data de 
presentació de la sol·licitud. En el cas dels pagaments 
addicionals en el sector lacti aquest requisit s’ha de verifi-
car a 31 de març de cada any.

b) El que estableix l’article 66 d’aquest Reial decret 
als efectes d’ús o tinença de substàncies prohibides.

2. Als efectes d’aquests pagaments addicionals, 
s’entén com a agricultor a títol principal el que obté, 
almenys, el 50 per cent de la seva renda procedent de 
l’activitat agrària durant l’últim any disponible i cotitza al 
règim especial agrari o al règim d’autònoms equivalent 
des de l’1 de gener de l’any de sol·licitud de l’ajuda. 
Aquesta última condició es manté vigent, almenys, fins a 
l’últim dia del termini de sol·licitud.

SECCIÓ 1a PAGAMENT ADDICIONAL A LES EXPLOTACIONS

QUE MANTINGUIN VAQUES NODRISSES

Article 83. Objecte, quantia i límit.

1. L’objecte és concedir un pagament addicional als 
agricultors que mantinguin vaques nodrisses, amb la 
finalitat d’incentivar el manteniment d’activitats ramade-
res mediambientalment beneficioses, que realitzin una 
utilització racional dels recursos naturals pasturables i 
conservin el patrimoni genètic de la nostra cabanya rama-
dera.

2. L’import total en la línia pressupostària dels paga-
ments addicionals al sector de les vaques nodrisses és de 
47.966.000 euros.

3. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
segons la informació subministrada per les comunitats 
autònomes tal com estableix l’article 102 ha d’establir 
anualment un import unitari per a cada tram de modula-
ció del pagament addicional per estrats en les explotaci-
ons que mantinguin vaques nodrisses segons el que 
estableix l’article 85.

Article 84. Condicions de concessió.

1. Els pagaments s’han de concedir als agricultors 
per les vaques nodrisses que mantinguin, tinguin o no 
drets de prima, durant almenys sis mesos successius a 
partir de l’endemà al de presentació de la sol·licitud. No 
s’admet un nombre de braves superior al 40 per cent del 
nombre total d’animals sol·licitats.

2. La concessió d’aquests pagaments està supedi-
tada al fet que la càrrega ramadera de l’explotació del 
sol·licitant no excedeixi 1.5 UGM per hectàrea, dedicada a 
l’alimentació dels animals que hi estan mantinguts, 
d’acord amb la declaració de superfície farratgera realit-
zada pel sol·licitant i calculada segons el que estableix 
l’annex XIX.

No obstant això, els productors estan exempts de 
l’aplicació de la càrrega ramadera quan el nombre d’ani-
mals que mantinguin en la seva explotació i que s’hagi de 

prendre en consideració per a la determinació de l’esmen-
tada càrrega no excedeixi les 15 UGM.

Article 85. Modulació del pagament addicional per 
estrats del ramat.

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

a) Per les primeres 40 caps, es cobrarà el pagament 
addicional complet.

b) De 41 a 70 caps, es percebran dos terços del paga-
ment addicional.

c) De 71 a 100 caps, es percebran un terç del paga-
ment addicional.

2. En cada ramat, només per les 100 primeres caps, 
es rebrà ajuda.

3. En el cas d’explotacions associatives, aquesta 
modulació s’aplicarà per cada agricultor a títol principal, a 
data de finalització del termini de sol·licitud. En cap cas 
computarà als efectes de modulació si algun dels socis de 
l’explotació, encara que sigui agricultor a títol principal, 
percep una ajuda de les previstes al Reial decret per 
aquest mateix pagament addicional.

4. Als efectes d’aplicar aquesta modulació, en el cas 
que el titular de les explotacions sigui una persona física, 
es poden considerar tant el cònjuge, com els familiars de 
primer grau tant per consanguinitat, com per afinitat del 
titular, sempre que aquests siguin agricultors a títol prin-
cipal segons el que estableix l’article 82.2. En explotaci-
ons familiars, en cap cas computa als efectes de modula-
ció si algun d’aquests agricultors a títol principal percep 
una ajuda de les previstes al Reial decret per aquest 
mateix pagament addicional.

SECCIÓ 2a PAGAMENT ADDICIONAL A LA PRODUCCIÓ DE CARN

DE BOVÍ DE QUALITAT RECONEGUDA OFICIALMENT

Article 86. Objecte, imports i límits.

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 d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
segons la informació subministrada per les comunitats 
autònomes d’acord amb el que estableixen els articles 
87.3, 102 i en l’annex XXI, establirà anualment la quantia 
del pagament addicional per cap dividint l’import global 
dels fons entre el nombre de caps que compleixin les con-
dicions de concessió de l’article 87, amb un màxim de 200 
caps per explotació.

En el cas d’ordiers comunitaris el límit màxim de 200 
caps per explotació per percebre aquests pagaments, 
s’aplicarà a cada ramader soci. Cada ramader soci de l’or-
dier comunitari aportarà la documentació necessària que 
justifiqui la seva pertinença a l’ordier comunitari. Sobre 
això, s’entén com a tals aquells que compleixen les 
següents condicions:

a) Que tinguin entre els seus objectius l’engreix o 
esquer en comú dels vedells nascuts en les explotacions 
de vaques de cria dels seus socis.

b) Que tots els socis que aporten animals a la sol-
licitud, posseeixin vaques nodrisses i drets de prima i 
hagin sol·licitat la prima per vaca nodrissa en l’any civil de 
què es tracti.

c) Que en l’ordier només s’engreixin els animals 
nascuts de les vaques nodrisses de les explotacions dels 
seus socis. Sobre això, el límit de 200 caps per soci per 
percebre aquests pagaments, es reduirà al nombre de 
vedells nascuts de les vaques nodrisses de l’explotació, si 
és un nombre inferior a 200 caps.
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Els socis que figurin en una sol·licitud presentada per 
un ordier 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’ordier comu-
nitari en cap cas superarà el límit de 200 animals. En 
aquests casos, el productor ha d’indicar a la sol·licitud 
que presenti a títol individual, que és soci d’un ordier 
comunitari que ha sol·licitat el pagament addicional indi-
cant el NIF/CIF de l’esmentat ordier.

Article 87. Condicions de concessió.

1. El pagament addicional es concedirà als agricul-
tors de carn de boví pels caps sacrificats dins algun dels 
següents sistemes de qualitat de carn reconeguts oficial-
ment:

a) Denominacions d’origen protegides o indicacions 
geogràfiques protegides.

b) Ramaderia ecològica o integrada.
c) Etiquetatge facultatiu de la carn que impliqui uns 

requisits superiors als exigits a la normativa general.

2. Només s’admeten animals acarnissats i sacrificats 
a Espanya, dins algun sistema de qualitat de carn recone-
gut 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 comu-
nicar als organismes competents de les comunitats autò-
nomes, a aquests efectes, abans de l’1 de març 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 pro-
grames de qualitat dels quals siguin responsables, segons 
les dades mínimes que s’especifiquen a l’annex XXI.

SECCIÓ 3a PAGAMENTS ADDICIONALS EN EL SECTOR LACTI

Article 88. Objecte, quantia i límits.

1. L’objecte és concedir un pagament als agricultors 
d’explotacions de bestiar boví lleter per afavorir la quali-
tat de la llet crua produïda en les explotacions de bestiar 
boví de llet, amb el compromís del ramader d’acollir-se a 
un sistema d’assegurament de la qualitat.

2. El límit pressupostari dels pagaments addicionals 
al sector lacti serà de 19.763.000 euros.

3. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
establirà tots els anys l’import anual del pagament addici-
onal per cada quilogram de quota disponible a 31 de març 
de cada any, tenint en compte els següents casos:

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

b) En el cas de transferències vinculades a l’explota-
ció, computarà com a quota disponible a favor de l’adqui-
rent el total de la quantitat objecte de transferència.

En tot cas, la quota disponible a aquests efectes ha de 
tenir un màxim per explotació de 500.000 kg. En el cas 
d’explotacions associatives, el límit de 500.000 kg serà 
modificat en funció del nombre d’agricultors a títol princi-
pal que integrin l’associació a data de finalització del ter-
mini de sol·licitud. Sobre això, en cap cas podrà conside-
rar-se si algun dels socis de l’explotació, encara que sigui 
agricultor a títol principal, percep una ajuda de les previs-
tes en el Reial decret per aquest mateix pagament addici-
onal.

Quan el titular de l’explotació sigui una persona física, 
es computarà com a agricultor a títol principal el cònjuge 
i els familiars de primer grau tant per consanguinitat, com 
per afinitat, sempre que aquests compleixin el que esta-
bleix l’article 82.2. En explotacions familiars, en cap cas 
computa als efectes de modulació si algun d’aquests agri-
cultors a títol principal percep una ajuda de les previstes 
al Reial decret per aquest mateix pagament addicional.

El Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació calcularà 
l’import anual per kg de quota amb dret a pagament, divi-
dint l’import 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 comu-
nitats autònomes segons el que estableix l’article 102.

Article 89. Condicions de concessió.

El pagament addicional s’ha de concedir als agricul-
tors amb explotacions de bestiar boví lleter que complei-
xin, a data de finalització del termini de sol·licitud, les 
condicions següents:

a) Que hagin presentat una declaració d’acollir-se de 
forma voluntària al sistema de qualitat descrit a la Guia de 
pràctiques correctes d’higiene que es recull a l’annex XX, 
amb la finalitat d’assolir el seu compliment en els aspec-
tes relacionats amb les condicions higiènic sanitàries de 
la producció de llet en els capítols del I al V. En comptes de 
la guia, el ramader es pot acollir a qualsevol sistema que 
asseguri la qualitat, sempre que estigui aprovat i verificat 
per l’autoritat competent.

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

c) No haver estat sancionat, l’any anterior a l’any en 
el qual se sol·liciti l’ajuda, amb motiu d’un control desti-
nat a comprovar la coherència entre la capacitat de pro-
ducció de l’explotació i els lliuraments declarats, en el 
marc del que estableix el Reial decret 754/2005, de 24 de 
juny, pel qual es regula el règim de la taxa làctia i el capí-
tol IV del Reglament (CE) 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 Con-
sell de 29 de setembre, pel qual s’estableix una taxa en el 
sector de la llet i els productes lactis.

TÍTOL V

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

CAPÍTOL I

Sol·licituds i declaracions

Article 90. Sol·licitud única.

Els agricultors que vulguin obtenir durant l’any alguna 
o algunes de les ajudes esmentades a l’article 1 han de 
presentar una sol·licitud única en la qual es relacionin la 
totalitat de les parcel·les agrícoles de l’explotació, segons 
el que estableix l’annex XIV, epígraf I punt 10, relatiu a la 
informació mínima que ha de contenir la sol·licitud 
única.

Article 91. Contingut de la sol·licitud única.

1. La sol·licitud única s’ha d’emplenar en els formu-
laris i suports establerts a aquest efecte per les autoritats 
competents de les comunitats autònomes, i ha de conte-
nir com a mínim la informació que es recull a l’annex XIV 
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acompanyades, segons el règim d’ajudes que se sol·liciti 
de la documentació addicional que s’indica als annexos 
corresponents.

2. Segons el que estableix l’article 18.2 del Regla-
ment (CE) núm. 796/2004 de la Comissió, de 21 d’abril, en 
funció de la informació que estigui a disposició de l’auto-
ritat competent, aquesta ha de decidir la documentació a 
presentar per l’administrat.

Article 92. 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 dis-
posi de superfície on es trobin el major nombre d’ani-
mals.

2. La sol·licitud única s’ha de presentar en el període 
comprès entre el dia 1 de febrer i el 30 d’abril.

3. A més del que preveu l’apartat anterior, les 
següents sol·licituds anuals de primes per sacrifici i les 
sol·licituds dels pagaments addicionals a la producció de 
carn de boví de qualitat, es presentaran en els següents 
períodes 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 determinarà 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.

En cas de presentació de la sol·licitud en algun dels 
períodes contemplats en els apartats a) b) o c), el produc-
tor ha de presentar sol·licitud única amb la declaració de 
superfícies, en cas de les tingui, en el període general de 
presentació de sol·licituds, encara que no sol·liciti paga-
ment únic ni altres primes.

4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, 
s’admetran sol·licituds d’ajudes fins a 25 dies naturals 
següents a la data finalització del termini establert, cas en què 
els imports es reduiran un 1 per cent per cada dia hàbil en què 
se sobrepassi l’esmentada data. Si el retard és superior a 25 
dies naturals, la sol·licitud es considerarà inadmissible.

5. D’acord amb el que estableix l’article 21.1 del 
Reglament (CE) núm. 796/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril, la reducció esmentada a 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 preveuen els articles 12 i 13 de 
l’esmentat reglament.

Article 93. Modificació de les sol·licituds.

Els agricultors que hagin presentat la sol·licitud única 
poden modificar-la en el corresponent a règims d’ajuda 
per superfície, segons preveu l’article 15 del Reglament 
(CE) núm. 796/2004 de la Comissió, de 21 d’abril, sense 
cap penalització fins al 31 de maig, i no s’admetran modi-
ficacions després d’aquesta data.

Article 94. Comunicació de no sembra.

Els agricultors que, en les dates límit de sembra de 15 
de juny per al blat de moro dolç i el cànem per a la pro-
ducció de fibres, de 20 de juny per al trasplantament de 
tabac i de 30 de juny per a l’arròs, no hagin sembrat o 
trasplantat, en la seva totalitat o en part, la superfície dels 
conreus esmentats declarada en la seva 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 tard en la data límit de sembra o tras-
plantament fixada per al conreu, i en la forma següent:

a) Els que no hagin sembrat o trasplantat una part de 
la superfície declarada dels conreus en qüestió han d’em-
plenar el formulari fixat per la corresponent comunitat 
autònoma, en el qual s’han de ressenyar les parcel·les o la 
part d’aquestes que no hagin estat sembrades o trasplan-
tades, així com el conreu de què es tracti.

b) Els que no hagin realitzat cap sembra o trasplan-
tament dels conreus en qüestió en les superfícies declara-
des, ho han de comunicar i han de fer constar les dades 
mínimes que figuren a l’annex XV.

Article 95. Superfície mínima per sol·licitud.

1. La superfície mínima per sol·licitud del règim de 
conreus herbacis en conjunt, i per a cada un dels règims 
específics previstos als capítols 1, 2, 3, 5 i 9, de la prima 
específica a la qualitat del blat dur, la prima a les proteagi-
noses, l’ajuda específica a l’arròs, l’ajuda als conreus 
energètics i l’ajuda per a les llavors respectivament, del 
títol IV del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 
29 de setembre, és de 0,3 hectàrees.

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

Article 96. Compatibilitat dels règims d’ajuda per super-
fície.

1. Les parcel·les declarades per al pagament dels drets 
d’ajuda dins del règim de pagament únic es poden utilitzar 
per a les activitats agràries expressades a l’article 15. Per 
tant, el pagament dins de l’esmentat règim és compatible 
amb els pagaments derivats dels règims corresponents a 
les utilitzacions permeses.

No obstant això, en 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, s’utilitzi també per justificar drets 
d’ajuda dins del règim de pagament únic, es deduirà 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 relaciona-
des als punts 1 i 2 de l’annex XI del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre.

2. La superfície objecte d’una sol·licitud d’ajuda per 
als conreus energètics no és admissible per justificar els 
drets de retirada en el règim de pagament únic.

3. Tant la superfície utilitzada per conrear en les terres 
retirades de la producció productes no alimentaris com la 
superfície destinada a productes amb destí energètic, no és 
admissible per beneficiar-se dels suports previstos a l’arti-
cle 43 del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 
20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupa-
ment rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvo-
lupament Rural (FEADER), excepte pel que fa als costos 
d’establiment d’espècies de creixement ràpid.

4. En un determinat any, no es pot presentar res-
pecte a una parcel·la agrícola més d’una sol·licitud de 
pagament per superfície en virtut d’un règim finançat de 
conformitat 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 32 del Reglament (CE) núm. 1782/2003, 
del Consell, de 29 de setembre.

No obstant això, a més de la compatibilitat del règim 
de pagament únic recollida a l’apartat 1, es preveuen les 
següents compatibilitats establertes al Reglament (CE) 
núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 d’octubre:

a) Prima específica a la qualitat del blat dur i paga-
ment als conreus herbacis, inclòs el suplement de paga-
ment al blat dur.
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b) Prima a les proteaginoses i pagament als conreus 
herbacis.

c) Ajuda específica a l’arròs i ajuda a les llavors d’ar-
ròs.

d) Ajuda als conreus energètics i pagament als con-
reus herbacis.

e) Pagament als conreus herbacis i a les llavors 
d’aquests conreus relacionats a l’annex XI del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre.

5. La retirada voluntària es considera un conreu dins 
del règim de conreus herbacis.

CAPÍTOL II

Control i pagament de les ajudes

Article 97. Disposicions generals.

1. El Fons Espanyol de Garantia Agrària, 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’elaborarà de conformi-
tat amb els criteris especificats en el Reglament (CE) núm. 
796/2004 de la Comissió, de 21 d’abril i en el Reglament 
(CE) núm. 1973/2004, de la Comissió, de 29 d’octubre.

2. Les comunitats autònomes elaboraran plans regi-
onals de control ajustats al pla nacional. Els plans regio-
nals hauran de ser comunicats al Fons Espanyol de 
Garantia Agrària.

3. Correspon als òrgans competents de les comuni-
tats autònomes la responsabilitat dels controls de les 
ajudes regulades en aquest Reial decret. En aquells casos 
en els quals el control d’una sol·licitud única es porti a 
terme per dues o més comunitats autònomes, s’hauran 
d’establir, entre les administracions implicades, els meca-
nismes de col·laboració per a la millor gestió d’aquesta.

4. Sense perjudici de qualssevol disposicions especí-
fiques contingudes en règims d’ajuda concrets, no s’efec-
tuarà cap pagament a cap beneficiari quan es demostri 
que aquest ha creat artificialment les condicions requeri-
des per a la concessió de tals pagaments, amb vista a 
obtenir un avantatge contrari als objectius del règim 
d’ajuda.

Article 98. Superfícies i animals amb dret a pagament.

1. Als efectes de l’establiment de les superfícies i 
animals amb dret a pagament s’han de tenir en compte, 
segons sigui procedent, les disposicions específiques 
aplicables a cadascun dels règims inclosos a l’article 1, 
així com les establertes a l’article 3 d’aquest Reial decret i 
en el Reglament (CE) núm. 796/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril.

2. Els pagaments corresponents estan sotmesos a 
les reduccions com a conseqüència dels límits pressupos-
taris i de la modulació recollits als articles 4 i 6 d’aquest 
Reial decret.

Article 99. Resolucions i pagament.

1. L’atorgament i el pagament o la denegació de les 
ajudes a què es refereix aquest Reial decret correspon a 
l’autoritat competent de la comunitat autònoma on es 
presenti la sol·licitud única.

2. Les ajudes regulades en aquest Reial decret es finan-
cen amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA), amb l’excepció de la prima complementària per 
vaca nodrissa, segons el que preveu l’apartat 2 de l’article 69, 
de la lluita contra la mosca de l’olivera i de part de l’ajuda 

als fruits de clofolla. 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 100. Períodes de pagament i avançaments.

1. Amb caràcter general, els pagaments correspo-
nents a les ajudes previstes a l’article 1, s’han d’efectuar 
entre l’1 de desembre i el 30 de juny de l’any natural 
següent.

2. L’ajuda a la patata per a fècula es pagarà als agri-
cultors, una vegada lliurada la totalitat de les quantitats 
de patata que corresponen a la campanya, dins dels qua-
tre mesos següents a la data en què s’hagi presentat la 
prova de pagament del preu mínim per part de la indús-
tria.

3. Els pagaments de l’import addicional de l’ajuda 
esmentada a l’article 6.2 s’efectuaran, com a molt tard, el 
30 de setembre de l’any natural següent a l’any de presen-
tació de la sol·licitud única.

4. Els avançaments previstos per als règims de 
prima per vaca nodrissa, ajuda a les llavors, ajuda a la 
patata per a fècula i ajuda al tabac s’abonaran en els ter-
minis i les condicions establerts en el Reglament (CE) 
núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 d’octubre, per a 
cadascun d’ells.

5. Per al règim de prima per sacrifici de vedells, 
s’abonarà un avançament igual al 40 per cent de l’import 
corresponent als animals subvencionables.

6. Les ajudes al tabac i els avançaments, si s’escau, 
es poden pagar a través de les agrupacions de productors 
de tabac, sempre que consti l’autorització expressa i 
escrita de cadascun dels seus membres, es respecti el 
principi de pagament integral i el reemborsament als seus 
membres es realitzi en un termini de 30 dies a comptar de 
la seva recepció per l’agrupació.

Els productors o les agrupacions de productors de 
tabac, a demanda explícita dels seus membres i per 
compte i nom d’ells, poden sol·licitar avançaments de les 
ajudes, després del 16 de setembre i fins al 15 de desem-
bre de l’any de la collita, per les quantitats de tabac que 
puguin lliurar, conforme al contracte subscrit, d’un import 
màxim que ha de ser igual al 50 per cent de les ajudes 
susceptibles d’abonament, estant supeditat a la constitu-
ció d’una garantia per l’esmentat import incrementat un 
15 per cent. Les sol·licituds han d’anar acompanyades de 
la documentació a què es refereix l’article 171 quater qua-
terdecies 2 del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la 
Comissió, de 29 d’octubre.

Els avançaments seran abonats als beneficiaris pels 
organismes pagadors de les comunitats autònomes a par-
tir del 16 d’octubre de l’any de la collita, dins dels 30 dies 
següents a la presentació de la sol·licitud i d’haver aportat 
la prova de la constitució de la garantia corresponent.

Article 101. Devolució dels pagaments percebuts indegu-
dament.

1. En el cas de pagaments indeguts, els productors 
han de reemborsar els seus imports, més els interessos 
corresponents al temps transcorregut entre la notificació 
de l’obligació de reemborsament al productor i el reem-
borsament o la deducció efectives, d’acord amb el que 
disposa l’article 73 del Reglament (CE) núm. 796/2004 de 
la Comissió, de 21 d’abril. El tipus d’interès a aplicar és el 
de la demora establert a la corresponent Llei de pressu-
postos generals de l’Estat.

2. En cas que els imports que s’han de reemborsar 
siguin iguals o inferiors a 100 euros, interessos no inclo-
sos, per agricultor i per campanya, es pot no exigir el 
reemborsament.
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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 adminis-
tratiu i no ha pogut ser raonablement detectat pel produc-
tor, excepte en els casos que s’indiquen a l’apartat 4 de 
l’article 73 del Reglament (CE) núm. 796/2004 de la Comis-
sió, de 21 d’abril.

Article 102. Comunicacions de les comunitats autòno-
mes.

Les comunitats autònomes han de remetre al Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la informació 
següent:

1. Respecte als règims d’ajuda per superfície:

a) Informació general.–Abans de 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 3 punt 1 apartats a), c) i e) del Reglament 
(CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 d’octubre de 
2004, dels règims d’ajuda per superfície indicats als parà-
grafs a), b) i c) del punt 1 de l’article 1 d’aquest Reial 
decret.

No obstant això, en el cas de l’ajuda a l’oliverar, la infor-
mació establerta sobre això a l’article 3 punt 1 apartat c) 
epígrafs i) i iv), de l’esmentat Reglament, ha de ser comu-
nicada per les comunitats autònomes abans del 15 de 
gener de l’any següent al de presentació de la sol·licitud.

Abans del 30 de setembre de l’any de presentació de 
la sol·licitud, les superfícies determinades corresponents 
als règims d’ajuda de prima a les proteaginoses i d’ajuda 
als conreus energètics, segons preveu l’apartat b) de l’ar-
ticle 3 punt 1 del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la 
Comissió, de 29 d’octubre de 2004.

b)  Informació específica.

1r Respecte als conreus amb destinació no alimentà-
ria i als conreus energètics:

Abans del 31 d’agost de l’any de presentació de la sol-
licitud, els rendiments representatius establerts per les 
comunitats autònomes segons es disposa en els articles 
26 i 153 del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comis-
sió, de 29 d’octubre de 2004.

Abans del 15 de setembre de l’any següent al de pre-
sentació de la sol·licitud, la informació de conreus energè-
tics i conreus amb destinació no alimentària a què es 
refereixen els articles 3 punt 1 apartat b) bis i 169 del 
Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 
d’octubre de 2004.

2n 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 als efectes de donar compliment al que preveu 
l’article 19.1 del Reglament (CE) 2236/2003 de la Comissió, 
de 23 de desembre de 2003 que estableix les disposicions 
d’aplicació del Reglament (CE) 1868/94 del Consell, de 27 
de juliol de 1994, pel qual s’estableix un règim de contin-
gents per a la producció de fècula de patata.

3r Respecte a l’ajuda a les llavors, tenint en compte el 
que disposa l’annex del Reglament (CE) 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 rela-
tives a les llavors, abans de l’1 de novembre de l’any de la 
collita la superfície total inclosa a la certificació i la collita 
calculada; i abans del 15 de setembre de l’any següent a 
la collita la quantitat total recollida i les existències emma-
gatzemades pels majoristes al final de la campanya de 
comercialització.

4t Respecte a les ajudes per al cotó:

Abans del 15 de desembre de l’any anterior a la pre-
sentació de la sol·licitud, la seva proposta sobre les varie-
tats autoritzades, els criteris de superfície admissible, la 
densitat mínima de plantació i les pràctiques agronòmi-
ques exigides.

Abans del 31 de gener de l’any de la presentació de la 
sol·licitud, els criteris adoptats a què es refereix el punt 2 
de l’article 48.

Abans de l’1 d’octubre de l’any de la presentació de la sol-
licitud, els criteris a què es refereix el punt 2 de l’article 75.

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 seus 
potencials de producció, nom dels productors i desmota-
dors que la componen i la seva capacitat de desmotatge.

Abans de l’1 de març de l’any següent al de presenta-
ció de la sol·licitud, la superfície en hectàrees a la qual se 
li ha reconegut el dret al pagament addicional al cotó.

Per donar compliment a l’apartat 3 de l’article 50 del 
Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril, les autoritats competents han de remetre la 
següent informació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació:

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 en l’any en curs.

Abans del 15 d’agost de l’any següent al de presenta-
ció de la sol·licitud, el nombre total de sol·licituds accep-
tades al pagament i l’import pagat.

5è Respecte a les ajudes al tabac:

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

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

Abans del 15 de juny de l’any següent al de presenta-
ció de la sol·licitud, les dades relatives als lliuraments 
realitzats per les associacions de productors o productors 
individuals i posades sota control, corresponent a la 
collita anterior, correctament validades.

Abans del 15 de juliol de l’any següent al de presenta-
ció de la sol·licitud, les dades relatives a l’evolució d’exis-
tències dels primers transformadors.

Per donar compliment a l’apartat 3 de l’article 50 del 
Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril, les autoritats competents han de remetre la 
següent informació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació:

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

Abans del 15 d’agost de l’any següent al de presenta-
ció de la sol·licitud, el nombre total de sol·licituds accep-
tades al pagament i l’import pagat.

6è Respecte a l’ajuda als fruits de clofolla, als efectes 
del que indica l’apartat 6 de l’article 45, les comunitats 
autònomes han de comunicar 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 transfe-
rències anteriors corresponents a l’ajuda del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

7è Respecte al règim de pagament únic per donar 
compliment a l’apartat 1 de l’article 50 del Reglament (CE) 
núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril, les autoritats 
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competents han de remetre la següent informació al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació:

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 
dels quals s’hagi sol·licitat i el nombre total d’hectàrees 
subvencionables.

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 i l’import total corresponent als 
pagaments que s’han concedit.

8è Respecte a l’ajuda addicional a la remolatxa i 
canya:

Per donar compliment a l’apartat 3 de l’article 50 del 
Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril, les autoritats competents han de remetre la 
següent informació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació:

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 i canya de sucre presentades l’any en 
curs.

Abans del 15 d’agost de l’any següent al de presenta-
ció de la sol·licitud, el nombre total de sol·licituds accep-
tades al pagament i l’import pagat.

Per calcular l’import de l’ajuda addicional a la remo-
latxa i canya de sucre tipus, esmentada a l’article 81, les 
autoritats competents han de remetre al Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació abans del 30 d’abril de l’any 
següent al de la sol·licitud, les quantitats lliurades pels 
productors a les indústries sucreres de remolatxa i canya 
que compleixin amb els requisits establerts a l’esmentat 
article.

2. Respecte als règims d’ajuda per bestiar:

a) Ajudes acoblades al sector boví.

1r Abans del 15 de gener, 15 de febrer i 15 de juliol de 
l’any següent, la informació prevista a l’article 131 del 
Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 
d’octubre.

2n La relació dels establiments de sacrifici del seu 
àmbit territorial que estiguin participant com a col-
laboradors en el règim de primes al sacrifici, notificant en 
els deu primers dies del mes 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.

3r Abans de l’1 de juny, 1 de setembre i 1 de desem-
bre 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 comu-
nitats 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 establi-
ments de sacrifici, per a les sol·licituds presentades, res-
pectivament, el primer, segon, tercer o quart períodes de 
presentació.

b) Ajudes acoblades en el sector de l’oví i cabrum.

1r Abans del 15 d’agost de l’any de presentació de la sol-
licitud i del 15 de juliol de l’any següent, la informació prevista 
respectivament la lletra a), incís iii) i lletra e), incís iv) de l’apar-
tat 1 de l’article 3 del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la 
Comissió, de 29 d’octubre.

2n Abans del 15 d’octubre de l’any de presentació de la 
sol·licitud la informació prevista a l’article 76 del Reglament 
(CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 d’octubre.

3r Una vegada efectuada l’avaluació prevista a l’arti-
cle 63.2 d’aquest Reial decret, les comunitats autònomes 
notificaran, abans del 30 de juny de l’any anterior a aquell 

al qual s’hagi d’aplicar la modificació, les zones que hagin 
deixat de complir els criteris als quals al·ludeix l’apartat 2 
de l’article 113 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre, així com altres zones que 
puguin complir aquests criteris i encara no figurin a l’arti-
cle 63.2. En el cas d’aquestes possibles noves zones, han 
de presentar una justificació detallada de la seva pro-
posta.

c) Pagaments addicionals al sector boví.

1r Per donar compliment a l’apartat 3 de l’article 50 
del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril, les autoritats competents han de remetre la 
següent informació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, desglossada per a cada modalitat de pagament 
addicional:

Abans del 15 d’agost de l’any de presentació de la sol-
licitud, el nombre de sol·licituds presentades l’any en 
curs. Per al pagament addicional a la producció de carn de 
boví de qualitat, les dades seran provisionals amb les sol-
licituds presentades fins a la data.

Abans de l’1 de març de l’any següent al de la presen-
tació de la sol·licitud, el nombre definitiu de sol·licituds de 
pagament addicional a la producció de carn de boví de 
qualitat presentades l’any anterior complet.

Abans del 15 d’agost de l’any següent al de presenta-
ció de la sol·licitud, el nombre total de sol·licituds accep-
tades al pagament i l’import pagat.

2n Per calcular l’import unitari esmentat al punt 3 
dels articles 83, 86 i 88, les autoritats competents reme-
tran la següent informació al Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació:

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 paga-
ment i quilograms de quota làctia amb dret a pagament.

Abans de l’1 d’abril de l’any següent al de presentació 
de la sol·licitud, un fitxer informàtic conforme a l’estruc-
tura detallada a l’annex XXI, que inclourà 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 
de etiquetatge facultatiu, consells reguladors de les iden-
tificacions geogràfiques protegides o les entitats que 
acrediten la producció ramadera ecològica segons el que 
estableix l’article 87.3 d’aquest Reial decret. A efectes del 
pagament, a partir de la informació rebuda, el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, elaborarà i remetrà a 
les comunitats autònomes el fitxer nacional d’animals 
sacrificats sota sistemes de boví de qualitat.

Abans de l’1 de maig de l’any següent al de presenta-
ció 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 paga-
ment.

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 en el punt 1 de l’article 85.

3. Respecte a l’import addicional de l’ajuda prevista 
a l’article 6:

a) Abans del 31 de juliol de l’any següent al de pre-
sentació de la sol·licitud, la informació necessària dels 
beneficiaris que hagin rebut pagaments directes, als efec-
tes del que preveu l’article 12.2 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre.

b) Abans del 15 d’octubre de l’any següent al de pre-
sentació de la sol·licitud, l’import total de l’ajuda addicio-
nal que s’hagi concedit, una vegada aplicat, si s’escau, el 
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percentatge lineal d’ajust previst a l’article esmentat en el 
paràgraf anterior.

4. Qualsevol altra informació que el Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació els sol·liciti en relació amb les 
ajudes regulades en aquest Reial decret, als efectes de 
poder complir les obligacions imposades als estats mem-
bres sobre informació a la Comissió Europea.

Disposició addicional primera. Excepcions per a la 
campanya 2008/2009 pel que fa a la retirada de terres 
i a l’índex de guaret per als agricultors productors de 
conreus herbacis i que presentin la sol·licitud única 
el 2008.

Per a la campanya 2008/2009 –sembres de tardor 2007 
i primavera 2008–, i no obstant el que disposen l’article 19 
i l’annex XIV, epígraf III, segon paràgraf del punt 4, els 
agricultors no estan obligats a retirar de la producció les 
hectàrees utilitzades per justificar drets de retirada. Poden 
sembrar únicament, en les esmentades superfícies, cere-
als, oleaginoses, proteaginoses, és a dir, els conreus her-
bacis previstos a l’annex IX del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, exclosos lli i 
cànem. Les esmentades sembres poden optar als paga-
ments acoblats corresponents a cereals, oleaginoses i 
proteaginoses, blat dur, segons els requisits establerts a 
l’article 34, i a la prima a les proteaginoses.

En cas d’acollir-se a aquesta excepció en fer la sol-
licitud única el productor ha d’indicar el nombre total de 
drets de retirada que justifica amb superfícies sembrades 
amb cereals, oleaginoses i proteaginoses.

Excepcionalment, per a la campanya 2008/2009 i res-
pecte al compliment de l’índex de guaret fixat en el parà-
graf segon de l’article 26, els agricultors que sol·licitin 
pagaments per superfície als conreus herbacis de secà no 
estan obligats a mantenir l’índex de guaret indicat a l’an-
nex V.

Així mateix, per a la campanya 2008/2009, no és apli-
cable l’article 35.3 relatiu a l’increment de la retirada 
voluntària en comarques amb rendiment igual o inferior a 
dues tones per hectàrea que només es pot realitzar com a 
màxim en el 10 per cent.

Disposició addicional segona. 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 d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
dins els límits establerts pels crèdits disponibles per a 
aquests fins, pot col·laborar amb les comunitats autòno-
mes que hagin declarat l’existència de la plaga i establert 
programes de control de les seves poblacions, en el finan-
çament de les despeses corresponents de les mesures 
que s’estableixin.

Disposició transitòria primera. Vigència del Reial decret 
2353/2004, de 23 de desembre sobre determinats 
règims d’ajuda comunitaris a l’agricultura per a la cam-
panya 2005/2006 i a la ramaderia per a l’any 2005.

El Reial decret 2353/2004, de 23 de desembre, sobre 
determinats règims d’ajuda comunitaris a l’agricultura 
per a la campanya 2005/2006 i a la ramaderia per a l’any 
2005, mantindrà la seva vigència per a les ajudes a la 
Comunitat Autònoma de les Canàries que no tinguin 
aprovat un programa específic d’ajudes de la Unió 
Europea.

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

Continuaran vigents l’article 14.5 i el capítol VI, a 
excepció de la data prevista per a la sol·licitud d’autoritza-
ció de les empreses de primera transformació de tabac, 
del Reial decret 684/2002, de 12 de juliol, sobre regulació 
del sector del tabac cru.

Disposició transitòria tercera. Aplicació del Reial decret 
1617/2005, de 30 de desembre, pel qual es regula la 
concessió de drets als agricultors dins el règim de 
pagament únic.

El Reial decret 1617/2005, de 30 de desembre, pel qual 
es regula la concessió de drets als agricultors dins el 
règim de pagament únic, és aplicable en els procediments 
en curs, d’assignació inicial de drets de pagament únic.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les següents disposicions:

1. Reial decret 1617/2005, de 30 de desembre, pel 
qual es regula la concessió de drets als agricultors dins 
del règim de pagament únic.

2. Reial decret 1618/2005, de 30 de desembre, sobre 
l’aplicació del règim de pagament únic i altres règims 
d’ajuda directa a l’agricultura i la ramaderia.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 
149.1.13a de la Constitució, que reserva a l’Estat la compe-
tència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Facultat de desplegament i 
modificació.

1. Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per adaptar a les exigències derivades de la norma-
tiva comunitària els següents aspectes d’aquest Reial 
decret:

a) Els annexos.
b) Les dates que s’estableixen.
c) La superfície mínima de conreu de cotó exigida 

per l’article 49.1 a les organitzacions interprofessionals 
autoritzades.

d) Els requisits qualitatius per a la concessió dels 
pagaments addicionals en el sector del cotó, del tabac i de 
la remolatxa i canya sucrera previstos als articles 75, 79 i 
81, respectivament.

e) Els requisits de reconeixement de les agrupacions 
de productors de tabac exigits a l’article 58.1.

2. El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot 
desenvolupar els aspectes previstos als articles 48.1, 54, 
55, 69, 76, 80 i 81, quan així ho exigeixi la normativa 
comunitària europea.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 2 de novembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 
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MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
 19184 REIAL DECRET 1467/2007, de 2 de novembre, pel 

qual s’estableix l’estructura del batxillerat i se’n 
fixen els ensenyaments mínims. («BOE» 266, 
de 6-11-2007.)

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a 
l’article 34.3 disposa que correspon al Govern, amb la 
consulta prèvia a les comunitats autònomes, establir l’es-
tructura de les modalitats del batxillerat, les matèries 
específiques de cada modalitat i el nombre d’aquestes 
matèries que s’han de cursar. Així mateix, a l’article 6.2, 
estableix que correspon al Govern fixar els ensenyaments 
mínims a què es refereix la disposició addicional primera, 
apartat 2, lletra c), de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació. L’objecte d’aquest Reial 
decret és establir l’estructura i els ensenyaments mínims 
del batxillerat.

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar a l’alum-
nat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixe-
ments i destreses que els permetin progressar en el seu 
desenvolupament personal i social i incorporar-se a la 
vida activa i a l’educació superior.

D’acord amb el que preveu el capítol IV de la Llei orgà-
nica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, el batxillerat s’or-
ganitza en diferents modalitats, amb matèries comunes, 
matèries de modalitat i matèries optatives que s’orienten 
a la consecució dels objectius, comuns a totes les modali-
tats, recollits a la Llei esmentada. Les modalitats s’orga-
nitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els 
ensenyaments que constitueixen l’educació superior, tant 
universitària com no universitària, que es poden cursar des-
prés del batxillerat i que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació.

La finalitat dels ensenyaments mínims és assegurar 
una formació comuna a tots els alumnes i alumnes dins el 
sistema educatiu espanyol i garantir la validesa dels títols 
corresponents, com indica l’article 6.2 de la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació. Aquesta formació ha de 
facilitar la continuïtat, progressió i coherència de l’apre-
nentatge en cas de mobilitat geogràfica de l’alumnat.

En virtut de les competències atribuïdes a les adminis-
tracions educatives, correspon a aquestes establir el cur-
rículum del batxillerat, del qual formen part els ensenya-
ments mínims fixats en aquest Reial decret i que 

requereixen, amb caràcter general, el 65 per cent dels 
horaris escolars i el 55 per cent per a les comunitats autò-
nomes que tinguin llengua cooficial.

Els centres docents tenen un paper actiu en la deter-
minació del currículum, ja que, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 6.4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
els correspon desenvolupar i completar, si s’escau, el cur-
rículum establert per les administracions educatives. Això 
respon al principi d’autonomia pedagògica, d’organitza-
ció i de gestió que la Llei esmentada atribueix als centres 
educatius, amb la finalitat que el currículum sigui un ins-
trument vàlid per donar resposta a les característiques i a 
la realitat educativa de cada centre.

Els objectius del batxillerat es defineixen per al con-
junt de l’etapa. En cada matèria se’n descriuen els objec-
tius, continguts i criteris d’avaluació. En la regulació que 
realitzin les administracions educatives, hi han d’incloure 
els objectius, continguts i criteris d’avaluació, si bé l’agru-
pació dels continguts de cada matèria establerta en 
aquest Reial decret té com a finalitat presentar els conei-
xements de manera coherent.

En aquest Reial decret es regulen l’horari escolar per a 
les diferents matèries del batxillerat que correspon als 
continguts bàsics dels ensenyaments mínims, els requi-
sits d’accés, l’avaluació dels processos d’aprenentatge i 
les condicions de promoció i titulació de l’alumnat. Així 
mateix, s’estableixen els elements bàsics dels documents 
d’avaluació d’aquesta etapa, així com els requisits for-
mals derivats del procés d’avaluació que són necessaris 
per garantir la mobilitat de l’alumnat.

S’introdueix una novetat significativa en el procés de 
validació dels aprenentatges. Així, com que s’estableix la 
possibilitat de repetir el primer curs en determinades con-
dicions però avançant continguts del segon, s’aconse-
gueix optimitzar l’esforç de l’alumnat i es reconeixen els 
aprenentatges demostrats. Aquesta previsió acosta el 
règim acadèmic d’aquesta etapa al d’altres estudis i 
suposa més flexibilitat.

Així mateix, es preveu l’adaptació necessària 
d’aquests ensenyaments a les persones adultes, així com 
a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, o amb 
necessitats educatives especials.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’han 
consultat les comunitats autònomes i n’han emès informe 
el Consell Escolar de l’Estat, el Ministeri d’Administraci-
ons Públiques i l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i 
Ciència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-


