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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
18119 Reial decret 1680/2009, de 13 de novembre, sobre l’aplicació del règim de 

pagament únic en l’agricultura i la integració de determinats ajuts agrícoles en 
aquest a partir de l’any 2010.

El Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009, pel qual 
s’estableixen disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa als agricultors en 
el marc de la política agrícola comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors 
i pel qual es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1290/2005, (CE) núm. 247/2006, (CE) 
núm. 378/2007 i es deroga el Reglament (CE) núm. 1782/2003, estableix, entre altres 
modificacions, la del règim de pagament únic a partir de 2009.

El Reglament esmentat materialitza les modificacions aprovades en el marc de l’última 
reforma denominada col·loquialment «la revisió mèdica de la política agrícola comuna». 
Bàsicament ajusta determinats elements de les ajudes directes i avança cap a una 
simplificació del règim de pagament únic. Algunes de les disposicions d’aquest Reglament 
entren en vigor des del principi de l’any 2009 i d’altres a partir de començaments de 
2010.

Pel que es refereix a les disposicions que entren en vigor a partir de 2010, n’hi ha 
algunes que són fixes i d’altres que comporten un marge de flexibilitat perquè cada país, 
dins de la Unió Europea, realitzi les oportunes eleccions. En la Conferència Sectorial 
d’Agricultura i Desenvolupament Rural de 20 d’abril de 2009 es va assolir l’acord nacional 
per a l’aplicació de la «revisió mèdica de la PAC» a Espanya.

Per això és necessari un canvi en profunditat que s’establirà, amb el present Reial 
decret, pel que fa a la introducció gradual des de 2010 fins a 2012 de tots els règims 
d’ajudes acoblats a la producció dins el règim de pagament únic, a excepció de la prima 
per vaca nodrissa i de l’ajuda específica al conreu del cotó.

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

Aquest Reial decret ha de ser complementat amb un altre, actualment en tramitació, 
en què s’han de regular les ajudes que encara estan acoblades a la producció per als anys 
2010 i 2011, ja que a partir de l’1 de gener de 2012 tots els pagaments directes quedaran 
desacoblats, a excepció del cotó i la vaca nodrissa, o bé rebran una ajuda específica 
d’acord amb l’article 68 del Reglament (CE) núm. 73/2009, de 19 de gener.

D’altra banda, una peça capital per a la transformació del sistema (d’un d’ajudes a la 
producció a un altre d’ajudes als professionals de l’agricultura) és l’entramat institucional 
necessari per a la implementació de l’article 16 de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, a 
través dels denominats «contractes territorials de zona rural» que han de seguir les 
Directrius Estratègiques Territorials, que han de ser acordades per les comunitats 
autònomes sobre la base del Programa de desenvolupament rural sostenible, entramat 
institucional que encara està en fase d’elaboració.

El dit Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener, estableix les diferents 
fórmules amb què es pot efectuar l’assignació de drets de pagament únic, com a 
conseqüència de la integració dels sectors en aquest règim a partir de 2009, i destaca, en 
concret, l’assignació de drets de pagament únic als viticultors que hagin participat en el 
règim d’arrencada o en l’ajuda per destil·lació d’alcohol d’ús de boca.
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Per tant, escau establir, com més aviat millor, les bases per a la integració dels sectors 
i les condicions generals que, a partir de la campanya 2010, han de complir els agricultors 
per poder acollir-se al règim de pagament únic a Espanya.

Els sectors que es desacoblen totalment el 2010 a Espanya són els següents: la prima 
específica a la qualitat del blat dur, els pagaments per superfícies de conreus herbacis, 
l’ajuda a l’oliverar i els pagaments per bestiar oví i cabrum.

El 2012 s’han de desacoblar la prima a les proteaginoses, l’ajuda específica a l’arròs, 
l’ajuda per superfície als fruits de clofolla, les ajudes als productors de patata per a fècula, 
l’ajuda per a la transformació de farratges dessecats, l’ajuda a la transformació de lli i 
cànem, l’ajuda a les llavors i la prima per sacrifici establerta en el cas del bestiar boví.

D’altra banda, cal recordar que la incorporació de les ajudes a la transformació de 
fruites i hortalisses en el règim de pagament únic es va regular amb el Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, pel qual s’estableixen disposicions 
comunes aplicables als règims d’ajuda directa en el marc de la política agrícola comuna i 
s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors i pel qual es modifiquen els reglaments 
(CEE) núm. 2019/93, (CE) núm. 1452/2001, (CE) núm. 15453/2001, (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, ja derogat. D’acord amb aquesta norma es va 
establir un període transitori, de manera que en el sector dels cítrics, després de dos anys 
de durada (2008 i 2009), finalitza amb la incorporació del sector al règim el 2010. Igualment 
el sector del tomàquet, després de tres anys de període transitori (2008 a 2010), finalitza 
amb el desacoblament el 2011, del percentatge que durant aquests anys ha estat acoblat. 
A més, sobre la base de l’article 38 del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 
de gener, la superfície admissible als efectes del règim de pagament únic en el sector de 
les fruites i hortalisses únicament és, fins al 31 de desembre de 2010, la que pertany a 
sectors que hagin generat drets de pagament únic.

La regulació del sector transformador de cítrics es va fer a Espanya, juntament amb el 
de les fruites i hortalisses transformades, mitjançant el Reial decret 262/2008, de 22 de 
febrer, sobre la integració de les fruites i hortalisses en el règim de pagament únic i 
l’establiment dels pagaments transitoris per als sectors de cítrics i tomàquets enviats a 
transformació. Amb la regulació en el present Reial decret de la integració dels tomàquets 
per a transformació i dels cítrics en el règim de pagament únic, i als efectes de la simplificació 
normativa, escau derogar l’articulat corresponent del Reial decret 262/20008, de 22 de 
febrer.

D’altra banda, finalitzat el període transitori (2006 a 2009) establert en el sector del 
tabac cru pel Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, en virtut 
del qual el 38 per cent de l’ajuda històrica s’ha atorgat com a pagament desacoblat i el 62 
per cent restant ha estat destinat a l’ajuda específica a la producció, al pagament addicional 
en aplicació del seu article 69 i al fons comunitari del tabac, a partir de 2010, l’ajuda 
integrada en el règim de pagament únic s’incrementa fins al 45 per cent. La resta es 
destina a mesures de desenvolupament rural en les regions productores de tabac i a 
l’aplicació d’una ajuda específica al tabac de qualitat en virtut de l’article 68 del Reglament 
(CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener.

De la mateixa manera s’han d’establir les normes d’assignació dels drets procedents 
de la reserva nacional i les que regulen les cessions de drets de pagament únic segons el 
Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener, i s’ha considerat necessari 
transcriure alguns articles d’aquest Reglament per a una millor comprensió del text.

En l’elaboració de la present disposició han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 13 de novembre de 2009,
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DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir la normativa bàsica aplicable al règim 
de pagament únic que estableix el Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de 
gener de 2009, pel qual s’estableixen disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda 
directa als agricultors en el marc de la política agrícola comuna i s’instauren determinats 
règims d’ajuda als agricultors i pel qual es modifiquen els reglaments (CE) núm. 
1290/2005, (CE) núm. 247/2006, (CE) núm. 378/2007 i es deroga el Reglament (CE) 
núm. 1782/2003.

2. És aplicable per establir els drets de pagament únic que, a partir de l’any 2010, 
s’hagin de concedir en virtut del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de 
gener, d’acord amb els percentatges o imports que s’indiquen a l’annex I.

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

Articulo 2. Definicions.

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

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

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

c) «Activitat agrària»: la producció, la cria o el conreu de productes agraris, amb 
inclusió de la collita, el munyiment, la cria d’animals i el manteniment d’animals a efectes 
agrícoles, o el manteniment de la terra en bones condicions agràries i mediambientals 
d’acord amb el que disposa l’article 6 del Reglament (CE) núm. 73/2009, de 19 de 
gener.

d) «Hectàrea admissible»: als efectes de la justificació dels drets d’ajuda normals, 
són les superfícies agràries de l’explotació incloses les superfícies plantades de plantes 
forestals de rotació curta (codi NC ex 0602 90 41), llevat de les ocupades per boscos o les 
utilitzades predominantment per a activitats no agràries, amb excepció fins al 31 de 
desembre de 2010 de les superfícies dedicades a la producció de fruites i hortalisses en 
què únicament es consideren admissibles les superfícies amb tomàquets per a 
transformació, cítrics, superfícies amb presseguers de carn groga aptes per a transformació, 
superfícies amb pereres de les varietats Williams i Rocha, superfícies amb pruneres de la 
varietat d’Ente, superfícies amb figueres i superfícies de vinya per a vinificació i per a 
producció de raïm de la varietat moscatell.

També es consideren hectàrees admissibles les superfícies utilitzades per justificar 
drets de pagament únic l’any 2008 i que:

1r Hagin deixat de complir la definició d’«admissible» a conseqüència de l’aplicació 
de les directives 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de 
les aus silvestres, i 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, i de la Directiva 2000/60/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc 
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, o que,

2n Durant el transcurs del corresponent compromís de cada agricultor, siguin 
repoblades de conformitat amb l’article 31 del Reglament (CE) núm. 1257/1999 del 
Consell, de 17 de maig de 1999, sobre l’ajuda al desenvolupament rural a càrrec del 
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Fons Europeu d’Orientació i de Garantia Agrícola (FEOGA), o l’article 43 del Reglament 
(CE) núm. 1698/2005, de 20 de setembre de 2005, o d’acord amb un règim nacional les 
condicions del qual s’ajustin al que disposa l’article 43, apartats 1, 2 i 3 de l’esmentat 
Reglament, i que,

3r Durant el transcurs del corresponent compromís de cada agricultor, sigui una 
superfície que s’hagi retirat de la producció d’acord amb els articles 22 a 24 del Reglament 
(CE) núm. 1257/1999, de 17 de maig de 1999, o l’article 39 del Reglament (CE) núm. 
1698/2005, de 20 de setembre de 2005.

e) Unitat de bestiar gros (UBG): als efectes del càlcul de l’activitat agrària, 
expressada en unitats de bestiar gros (UBG), en relació amb els drets especials, el 
nombre d’animals en poder de l’agricultor es converteix en UBG segons la taula de 
conversió següent:

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

Bovins mascles i braves de 6 a 24 mesos: 0,6 UBG.
Bovins mascles i femelles de menys de 6 mesos: 0,2 UBG.
Ovins i cabrum: 0,15 UBG.

Article 3. Beneficiaris i requisits.

1. Tenen dret a percebre el pagament únic els agricultors que:

a) Siguin titulars de drets de pagament únic en virtut de les assignacions realitzades 
els anys 2006 a 2009, o perquè es tracta de receptors de drets transferits per cessió.

b) En virtut del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener, obtinguin 
drets de pagament únic derivats de:

1r El desacoblament total, l’any 2010, dels règims d’ajuda de conreus herbacis, prima 
a la qualitat del blat dur, ajuda a l’oliverar i primes per ovella i cabra, d’acord amb el que 
estableixen els articles 64 i 65 de l’esmentat Reglament.

2n La integració en el règim, a partir de l’any 2010, de la prima a l’arrencada de vinya, 
d’acord amb el que estableixen l’article 33.1.b) i l’apartat B de l’annex IX de l’esmentat 
Reglament.

3r La integració en el règim, l’any 2010, de l’ajuda a la destil·lació d’alcohol d’ús de 
boca, d’acord amb el que estableixen l’article 33.1.b) i l’apartat C de l’annex IX de l’esmentat 
Reglament.

4t La integració en el règim, l’any 2010, de les superfícies amb plantacions de cítrics 
existents el 30 de setembre de 2006.

5è El desacoblament total, l’any 2012, dels règims de la prima a les proteaginoses, 
l’ajuda específica a l’arròs, l’ajuda per superfície als fruits de clofolla, les ajudes als 
productors de patata per a fècula, la prima a la fècula de patata, l’ajuda per a la transformació 
de farratges dessecats, l’ajuda a la transformació de lli i cànem, l’ajuda a les llavors i la 
prima per sacrifici establerta en el cas del bestiar boví.

c) En virtut del Reglament (CE) núm. 73/2009, de 19 de gener de 2009, obtinguin 
drets de pagament únic:

1r De la reserva nacional regulada mitjançant l’article 41 de l’esmentat Reglament.
2n Mitjançant cessions, regulades a l’article 43 de l’esmentat Reglament.

2. Els agricultors a què es refereix l’apartat 1, per poder cobrar els imports 
corresponents als seus drets:

a) Han de presentar cada any des de la seva incorporació al règim, inclòs aquell en 
què s’ha produït la incorporació, la sol·licitud establerta en el reial decret que reguli la 
sol·licitud única l’any corresponent.

b) Han de complir els requisits establerts en el reial decret que reguli la sol·licitud 
única cada any, pel que es refereix a la declaració d’hectàrees admissibles per justificar els 
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drets de pagament dels quals és titular o les unitats de bestiar gros (UBG) corresponents 
en cas que es tracti de drets especials.

3. No s’assignen drets de pagament únic a cap beneficiari si es demostra que aquest 
ha creat artificialment les condicions per a l’assignació.

Article 4. Tipus de drets.

Els drets de pagament únic es classifiquen en funció de les seves característiques i del 
seu origen tal com es detalla a continuació:

a) En funció de les característiques:

1r Drets d’ajuda normals: els obtinguts pels agricultors o ramaders sobre la base dels 
pagaments directes rebuts en el període de referència per algun règim d’ajuda en el qual 
sigui necessari declarar superfícies en la sol·licitud d’ajuda.

2n Drets d’ajuda especials: els obtinguts pels agricultors sobre la base dels pagaments 
directes rebuts en el període de referència per algun dels règims d’ajuda que s’especifiquen 
a l’article 47 del Reglament (CE) núm. 1782/2003, del Consell, de 29 de setembre, i els 
establerts segons l’article 65, paràgraf quart, del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, 
de 19 de gener.

b) En funció de l’origen:

1r Drets procedents de l’assignació inicial. Els que s’assignen als agricultors que van 
obtenir pagaments en el període de referència després de la resolució de l’assignació 
definitiva de drets.

2n Drets procedents de la reserva nacional. Els que s’assignen als agricultors que 
sol·liciten drets de la reserva.

Article 5. Sistema d’identificació i registre dels drets d’ajuda.

a) En compliment del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener, 
s’estableix al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, un sistema d’identificació de 
drets d’ajuda d’àmbit nacional amb un registre electrònic que ha d’incloure, almenys, els 
elements següents:

1r Titular o titulars del dret amb indicació del NIF.
2n El valor dels drets.
3r La data de constitució de cada dret.
4t La data de l’última utilització dels drets.
5è L’origen del dret, segons l’article 4.
6è El tipus de dret, segons l’article 4.
7è En els drets especials, el nombre d’UBG associades al període de referència.
8è Any d’assignació del dret.
9è Indicació de si el dret està temporalment arrendat a un altre titular.
10è Percentatge de participació del dret.

b) Aquest sistema ha de permetre verificar els drets i realitzar comprovacions 
encreuades amb les sol·licituds d’ajuda i el sistema d’identificació de les parcel·les 
agrícoles, així com consultar les dades corresponents, referides com a mínim als quatre 
anys naturals o campanyes de comercialització consecutius anteriors.

c) La base de dades de moviments de drets, creada i mantinguda amb les dades que 
han d’aportar les comunitats autònomes, ha d’estar disponible per a cada una d’elles de 
manera que puguin efectuar la gestió relativa al règim de pagament únic.
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CAPÍTOL II

Integració dels diferents sectors en el règim de pagament únic

Article 6. Import de referència i període de referència.

1. Els límits pressupostaris i els períodes de referència per calcular l’import de 
referència són els que consten a l’annex I.

2. L’import de referència corresponent a cada beneficiari, per als règims que preveuen 
els articles 7 i 8, es calcula distribuint els límits pressupostaris recollits al mateix annex I 
entre els beneficiaris en funció de les ajudes, abans de penalitzacions, a les quals tingui 
dret en el període de referència, segons estableixen els articles 64 i 65 del Reglament (CE) 
núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener.

3. El càlcul de l’import de referència dels beneficiaris que hagin participat en els 
règims que preveuen els articles del 9 a l’11 es detalla en els articles corresponents.

Article 7. Incorporació al règim de pagament únic dels règims que es desacoblen en la 
campanya 2010.

1. En la campanya 2010, els beneficiaris que s’han d’incorporar al règim de pagament 
únic són els agricultors per als quals, d’acord amb el títol IV del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, i durant el període de referència, s’hagi establert 
com a mínim una de les superfícies o animals següents:

a) Superfície determinada en relació amb els pagaments per superfícies de conreus 
herbacis.

b) Superfície determinada en relació amb la prima específica a la qualitat del blat 
dur.

c) Superfície determinada per a l’ajuda a l’oliverar.
d) Animals determinats en relació amb els pagaments per bestiar oví i cabrum.

2. Si els beneficiaris ja tenen drets de pagament únic, s’incrementa el seu valor 
afegint-hi l’import de referència calculat com a conseqüència de la integració d’aquest 
sector en el règim de pagament únic.

3. Si els beneficiaris no tenen drets de pagament únic, se’ls assigna un nombre de 
drets igual al nombre d’hectàrees, que s’incloguin en la sol·licitud única d’ajudes que es 
presenti l’any 2010, que siguin admissibles per a pagament únic i que resultin determinades 
en el procés de control. En aquest cas el valor de cada dret s’estableix dividint l’import de 
referència entre el nombre de drets establert.

4. En el cas dels productors d’oví i cabrum, si el productor no disposa de drets normals 
de pagament únic o d’hectàrees admissibles declarades en la seva sol·licitud única de 
l’any 2010, o quan el seu dret de pagament per hectàrea calculat segons l’apartat 2 sigui 
superior a 5.000 euros, se li han d’assignar drets especials que no superin els 5.000 euros 
per dret, tal com estableix l’article 65 del Reglament (CE) núm. 73/2009, de 19 de gener.

Article 8. Incorporació al règim de pagament únic dels règims que es desacoblen en la 
campanya 2012.

1. S’incorporen al règim de pagament únic les ajudes següents:

a) Prima a les proteaginoses.
b) Ajuda específica a l’arròs.
c) Ajuda per superfície als fruits de clofolla.
d) Ajudes als productors de patata per a fècula.
e) Ajuda a les llavors.
f) Prima per sacrifici del bestiar boví.

2. També s’incorporen al règim de pagament únic les següents ajudes a la 
transformació que estableix el títol I, capítol IV, secció I del Reglament (CE) núm. 1234/2007 
del Consell, de 22 d’octubre, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles 
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i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament 
únic per a les OCM):

a) Prima a la fècula de patata.
b) Ajuda per a la transformació de farratges dessecats.
c) Ajuda a la transformació de lli i cànem.

L’import de referència s’ha d’establir en funció de l’ajuda que els agricultors esmentats 
van rebre durant el període de referència que figura a l’annex I d’aquest Reial decret per a 
cada règim d’ajuda corresponent.

3. Els apartats 2, 3 i 4 de l’article anterior són aplicables en aquesta incorporació al 
règim de pagament únic. Les referències a la campanya 2010 s’han d’entendre com si 
fossin 2012, i les referències als productors d’oví i cabrum s’han d’entendre als productors 
en el cas de la prima per sacrifici de bestiar boví.

Article 9. Assignació de drets de pagament únic als agricultors que disposaven de 
superfícies plantades de cítrics el 30 de setembre de 2006 i van realitzar la declaració 
d’aquestes superfícies en la sol·licitud única de l’any 2008.

1. Els beneficiaris que s’han d’incorporar al règim de pagament únic el 2010 són els 
agricultors amb plantacions de cítrics existents el 30 de setembre de 2006 que les hagin 
declarat en la sol·licitud única de l’any 2008.

El nombre de drets d’ajuda s’ha de correspondre amb el nombre d’hectàrees de cítrics 
existents el 30 de setembre de 2006, que hagin estat declarades en la sol·licitud única de 
l’any 2008 i que resultin determinades en el procés de control dut a terme per les comunitats 
autònomes.

2. Per calcular els imports de referència per tipus de producte, establerts a l’annex I, 
s’han de multiplicar les hectàrees determinades per tipus de producte per l’import unitari 
corresponent a cada tipus. Aquest import unitari és el resultat de dividir els tres límits 
pressupostaris diferenciats per tipus segons figura a l’annex I, entre el total nacional 
d’hectàrees determinades de cada tipus. L’import de referència de cada agricultor és la 
suma dels imports de referència de cada tipus de producte.

Article 10. Assignació de drets de pagament únic als viticultors que van fer lliuraments de 
raïm, directament o indirectament, a productors que van formalitzar contractes 
autoritzats amb destil·ladors beneficiaris de l’ajuda comunitària a la destil·lació d’alcohol 
d’ús de boca durant les campanyes de comercialització 2005-2006 i/o 2006-2007.

1. Els beneficiaris que s’han d’incorporar al règim de pagament únic el 2010 són els 
viticultors que hagin fet lliuraments de raïm directament o indirectament a un productor 
amb algun contracte autoritzat per a la destil·lació d’alcohol d’ús de boca en les campanyes 
de comercialització 2005-2006 i/o 2006-2007.

L’import de referència de cada viticultor es calcula multiplicant el nombre de drets 
d’ajuda assignats per un import unitari de 700 €/ha.

2. El nombre de drets de cada viticultor es determina a partir de les hectàrees 
utilitzades, a escala nacional, durant el període de referència, per a la producció de raïm 
que hagi tingut com a destí final la destil·lació d’alcohol d’ús de boca. El càlcul d’aquestes 
hectàrees totals, a escala nacional, s’obté de la relació existent entre els hectolitres totals 
(hl) de vi autoritzat per a destil·lació d’alcohol d’ús de boca a Espanya durant el període de 
referència i un rendiment de 38,66 hectolitres per hectàrea (hl/ha). La mitjana del període 
de referència de vi autoritzat per a destil·lació per a Espanya va ser de 6.806.497,5 hl. La 
superfície de referència ha quedat establerta en 176.060 ha.

3. El nombre de drets de cada viticultor es determina en dues fases. En una primera 
fase es distribueix la superfície nacional entre els productors amb contracte autoritzat per 
a destil·lació d’alcohol d’ús de boca, en funció dels hectolitres totals autoritzats a cadascun 
d’ells, en el període de referència. A continuació, les hectàrees assignades a cada productor 
es reparteixen entre els viticultors que hagin fet lliuraments de raïm a aquests, 
proporcionalment als lliuraments de raïm efectuats per cada viticultor, respecte als 
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lliuraments totals realitzats a cada productor en el període de referència, que figurin en la 
corresponent declaració de producció o, si s’escau, de collita, i finalment el nombre de 
drets és igual al nombre d’hectàrees assignat. Només es tenen en compte els lliuraments 
realitzats en les campanyes del període de referència en què el productor tingués un 
contracte autoritzat per a la destil·lació d’alcohol d’ús de boca.

Article 11. Assignació de drets de pagament únic als viticultors beneficiaris de la prima a 
l’arrencada de vinya que hagin efectuat l’arrencada en algun dels anys 2009, 2010, 
2011.

1. Els beneficiaris que s’han d’incorporar al règim de pagament únic són els viticultors 
que hagin percebut la prima per arrencada de vinya en algun dels anys del període de 
referència. El 2010, 2011 i 2012 s’han d’assignar, respectivament, els drets corresponents 
als beneficiaris que hagin efectuat l’arrencada en algun dels anys 2009, 2010 o 2011.

2. El nombre de drets és igual al nombre d’hectàrees respecte de les quals el 
beneficiari hagi rebut la prima per arrencada de vinya l’any corresponent.

3. L’import dels drets té un valor unitari igual al valor de la mitjana regional dels drets 
de pagament de la comunitat autònoma on estigui ubicada l’hectàrea corresponent. El 
valor unitari no pot ser superior en cap cas a 350 €/ha. Si les hectàrees per les quals s’ha 
rebut la prima per arrencada s’han tingut en compte prèviament per a l’assignació de drets 
de pagament únic, l’import dels drets existents es veu augmentat pel nou import esmentat 
a la disposició anterior.

Article 12. Increment del valor de drets de pagament únic, l’any 2011, als agricultors que 
ja disposin de drets de pagament únic procedents del desacoblament parcial del 50 per 
cent de l’ajuda a la transformació del tomàquet realitzat l’any 2008.

Per aplicació del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, 
l’any 2011 s’ha d’incrementar el valor dels drets dels agricultors que tenen una assignació 
derivada del desacoblament parcial, el 2008, de les ajudes a la producció de tomàquet 
destinat a transformació, duplicant l’import existent en els seus drets procedent d’aquestes 
ajudes a fi que el factor de desacoblament passi a ser del 100 per cent.

Article 13. Increment de valor dels drets de pagament únic, l’any 2010, als agricultors que 
ja disposin de drets de pagament únic procedents del desacoblament parcial del 38 per 
cent de l’ajuda específica al tabac cru.

Per aplicació del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, 
l’any 2010 s’incrementa l’import dels drets de pagament únic provinents del desacoblament 
parcial del 38 per cent de l’ajuda a la producció de tabac cru. L’increment és del set per 
cent.

CAPÍTOL III

Assignació de drets

Article 14. Assignació de drets d’ajuda provisionals i definitius. Sol·licitud d’admissió al 
règim del pagament únic.

1. Els drets provisionals corresponents a l’any 2010 s’han d’assignar abans del 30 de 
novembre de 2009, en el cas de la destil·lació d’alcohol d’ús de boca, blat dur, herbacis, 
oliverar, oví-cabrum i cítrics; i de l’1 de gener de 2010 en el cas de la prima a l’arrencada 
de vinya. L’assignació provisional s’ha de comunicar als interessats abans del 31 de gener 
de 2010 perquè es puguin presentar al·legacions. Els drets provisionals corresponents a 
l’any 2012 s’han d’assignar abans del 30 de novembre de 2011, i l’assignació s’ha de 
comunicar als interessats abans del 31 de gener de 2012 als efectes que puguin formular 
al·legacions.
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Si un productor no posseeix drets de pagament únic en el moment de l’assignació dels 
drets provisionals descrits en el paràgraf anterior, se li han de comunicar únicament els 
imports provisionals de referència que es tindran en compte en l’assignació dels drets 
definitius de pagament únic a realitzar una vegada es determini la superfície admissible de 
la campanya corresponent.

2. Els drets definitius de pagament únic que s’han d’establir l’any 2010 s’han de 
calcular una vegada finalitzat el període de valoració d’al·legacions i s’han d’assignar 
com a molt tard el 31 de desembre de 2010, sempre que el productor es trobi en alguna 
de les circumstàncies que preveu l’article 3.1. Així mateix, els drets definitius que s’han 
d’establir l’any 2012 s’han d’assignar de manera definitiva, com a molt tard, el 31 de 
desembre de 2012.

3. Tots els agricultors als quals s’hagin d’assignar drets i que no posseeixin en 
propietat drets de pagament únic previs en el moment de presentar la seva sol·licitud única 
o que pertanyin a sectors que s’incorporen per primera vegada al règim de pagament únic, 
i concretament l’any 2010 els agricultors que rebin drets en propietat sobre la base dels 
articles 9, 10 i 11 han de sol·licitar, en la comunitat autònoma en la qual presentin la 
sol·licitud única l’any d’integració del sector corresponent, l’admissió al règim de pagament 
únic per poder participar-hi i rebre l’assignació de drets definitius que els correspongui.

Article 15. Comunicacions i actualització.

1. Les comunitats autònomes, una vegada que el Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí hagi enviat les dades necessàries per a aquest fi, han de remetre als 
beneficiaris del règim de pagament únic, definits a l’article 3.1.b), per qualsevol de les 
formes possibles que els permetin conèixer les seves pròpies dades, inclosa la possibilitat 
d’accedir a les bases de dades, una comunicació de drets provisionals que contingui 
almenys la informació següent:

a) L’import de referència establert com a conseqüència de la incorporació de les 
ajudes de cadascun dels sectors en règim de pagament únic.

b) El nombre d’hectàrees, si és procedent, establert com a conseqüència de la 
incorporació de les ajudes dels sectors en règim de pagament únic.

c) El nombre i valor dels drets d’ajuda provisionals que es determinin.

2. Als efectes d’aquesta comunicació, es considera competent la comunitat autònoma 
en què el productor té assignats els seus drets de pagament únic. En cas que sigui un nou 
beneficiari d’aquest règim, es considera la comunitat autònoma on el productor ha presentat 
l’última sol·licitud única. Si és la primera vegada que el productor presenta la seva sol·licitud 
única, es considera la comunitat autònoma que ha comunicat un l’import més alt de 
referència a incorporar en els drets provisionals d’aquest productor.

3. Els agricultors que estiguin en desacord amb les dades corresponents als drets 
provisionals que se’ls comuniquin poden presentar al·legacions en qualsevol dels llocs que 
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant l’autoritat 
competent, de l’1 de febrer al 30 d’abril de l’any 2010 en el cas dels drets provisionals 
assignats amb efectes 2010, o de l’1 de febrer al 30 d’abril de l’any 2012 en el cas dels 
drets provisionals assignats amb efectes 2012, que han de contenir com a mínim la 
informació que es detalla a l’annex II, mitjançant les quals es justifiquin els motius per fer 
un nou càlcul dels drets d’ajuda. Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 6 de la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, les al·legacions es poden presentar per mitjans electrònics.

4. A l’efecte de poder calcular els drets definitius, els agricultors que s’acullin al que 
estableixen els articles 17 a 19 han de comunicar a la comunitat autònoma on presentin la 
sol·licitud única, per qualsevol de les formes possibles, incloses les telemàtiques i en els 
models que aquesta estableixi, les dades i els documents que s’especifiquen als annexos 
II a V abans del dia 30 d’abril de 2010 en el cas dels drets provisionals assignats el 2010, 
i del 30 d’abril de 2012 en el cas dels drets provisionals assignats el 2012.
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5. Les comunicacions de modificacions proposades pels agricultors les examina 
l’autoritat competent i, si són acceptades, s’efectuen les oportunes correccions.

Article 16. Condicions generals de les al·legacions.

1. Els agricultors als quals, els anys 2010 i 2012, es comuniqui la concessió de drets 
provisionals de pagament únic com a conseqüència de la incorporació a aquest dels règims 
d’ajudes detallats en aquest Reial decret poden presentar al·legacions a aquesta concessió 
en el període de presentació de sol·licitud única de l’any corresponent.

2. Les al·legacions als drets provisionals comunicats poden ser de quatre tipus:

a) Inici d’activitat durant el període de referència.
b) Causa de força major o dificultats excepcionals en el període de referència.
c) Canvis de titularitat de l’explotació.
d) Sol·licitud de correcció d’errors.

3. La possibilitat de formular al·legacions, a l’empara del que preveuen les lletres a) i 
b) de l’apartat anterior, no és aplicable ni en el sector dels cítrics ni en el del tomàquet per 
a transformació, ni en el del tabac. Tampoc no és aplicable als beneficiaris de la prima a 
l’arrencada de vinya.

Article 17. Al·legacions a la comunicació de drets provisionals per agricultors que hagin 
iniciat l’activitat durant el període de referència.

1. Els agricultors que hagin iniciat l’activitat en algun dels sectors que s’incorporen al 
règim de pagament únic detallats a l’article 3.1.b), durant el període de referència corresponent, 
han de fer la comunicació que estableix l’article 15.4, de manera que es pugui establir l’import 
de referència i/o el nombre d’hectàrees corresponents, sobre la base únicament de l’any o 
anys naturals en què s’hagi exercit l’activitat agrària durant el període de referència.

2. Per verificar l’autenticitat de l’inici d’activitat, s’ha de comprovar que aquests 
productors no han exercit l’activitat agrària ni han rebut ajudes agràries en els cinc anys 
anteriors a la data d’incorporació al·legada.

3. L’activitat agrària s’ha d’haver exercit amb continuïtat des d’aleshores, llevat que 
sigui aplicable alguna de les causes de força major que preveu l’article 18.1. En la 
comprovació d’aquesta circumstància s’ha de tenir en compte el registre de titularitat 
compartida que estableix l’Ordre ARM/2763/2009, de 5 d’octubre, per la qual es regula el 
Registre de titularitat compartida d’explotacions agràries.

Article 18. Al·legació a la comunicació de drets provisionals per agricultors afectats per 
causa de força major o dificultats excepcionals en el període de referència.

1. Es poden acollir al règim de pagament únic tots els agricultors la producció dels 
quals, durant algun any del període de referència, s’hagi vist afectada per causa de força 
major o dificultats excepcionals, d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reglament 
(CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener.

A aquests efectes, només es consideren causes de força major i circumstàncies 
excepcionals les següents:

a) Mort o desaparició de l’agricultor.
b) Incapacitat laboral de llarga durada de l’agricultor.
c) Catàstrofe natural greu que hagi afectat seriosament les terres agràries de 

l’explotació. Per poder acollir-se a aquest supòsit ha d’existir la declaració de zona 
catastròfica per part de l’autoritat competent, a la regió on estigui situada l’explotació. En 
cap cas es poden considerar causa de força major o circumstància excepcional les 
circumstàncies climàtiques anormals ocorregudes en una o diverses campanyes, com ara 
els efectes de les gelades sobre els conreus, la manca d’aigua en regadius o altres 
situacions semblants.

d) Destrucció accidental de naus ramaderes de l’explotació.
f) Epizoòtia que hagi afectat una part o la totalitat del bestiar del productor.
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2. Els agricultors la producció dels quals, durant el període de referència, s’hagi vist 
afectada per algun dels casos de força major o circumstàncies excepcionals, ocorreguts 
abans de l’esmentat període o durant aquest període, han de fer la comunicació que 
estableix l’article 15.4 amb la finalitat de calcular l’import de referència i el nombre 
d’hectàrees que els corresponguin en funció de l’any del període de referència no afectats 
per aquests esdeveniments. No es poden tenir en compte causes de força major o 
circumstàncies excepcionals quan un altre titular hagi obtingut producció en el sector 
considerat o hagi sol·licitat i obtingut altres ajudes directes per a la mateixa explotació i 
període.

3. En cas que les situacions al·legades cobreixin tot el període de referència, s’ha 
d’establir un import de referència d’acord amb criteris objectius, de manera que quedi 
garantida la igualtat de tracte entre els agricultors i s’eviti el falsejament de la competència 
i del mercat. En el cas de productors dels sectors oví i cabrum que en el període de 
referència hagin estat afectats per llengua blava, l’Administració ha d’introduir d’ofici la 
corresponent al·legació i ha de tenir en compte com a període de referència el primer any 
anterior en què la seva explotació no hagi patit els efectes de l’epizoòtia.

Article 19. Al·legacions a la comunicació de drets provisionals per agricultors que hagin 
fet canvis de titularitat.

1. Els agricultors que, complint la resta de requisits i condicions previstos en el règim 
de pagament únic, hagin rebut l’explotació o part d’aquesta, d’un agricultor dels sectors 
incorporats que preveu l’article 3.1.b), per alguna de les circumstàncies indicades a l’apartat 
següent, han d’efectuar la comunicació que estableix l’article 15.4.

2. Les circumstàncies a què fa referència l’apartat anterior són les següents:

a) Per herència o transmissió entre vius a favor d’un familiar de primer grau del titular 
dels drets provisionals en els casos de jubilació de l’activitat agrària o per cessament 
anticipat de l’activitat agrària.

L’hereu o el successor de la transmissió entre vius té els mateixos drets i obligacions 
que l’agricultor al qual succeeix en l’explotació. No és possible heretar o rebre únicament 
drets provisionals, sinó que aquests es reben com a conseqüència de l’herència o 
transmissió de l’explotació i l’activitat agrària. Aquesta situació inclou els hereus o 
successors d’arrendataris de terres amb drets de pagament únic que reben el contracte 
d’arrendament junt amb els drets en l’herència o transmissió entre vius.

b) Per canvi de la personalitat jurídica o de la denominació de l’agricultor.
c) Per fusió o escissió.
d) Per compravenda amb cessió dels drets provisionals.

Tots els contractes de venda o cessions gratuïtes liquidades d’impostos indirectes 
aplicables a la compravenda, subscrits o modificats abans de la data límit de la presentació 
de les sol·licituds de pagament únic en el primer any de sol·licitud única del sector incorporat, 
que estipulin que se cedeix la totalitat o part de l’explotació, amb els drets provisionals 
d’ajuda generats per les unitats de producció corresponents, tenen caràcter de cessió dels 
drets d’ajuda amb terres, però no s’aplica el peatge corresponent ja que es tracta de drets 
provisionals i no definitius.

S’inclouen en aquest supòsit les finalitzacions d’arrendaments on l’arrendatari cedeix 
a l’arrendador els drets provisionals juntament amb la devolució de les terres.

3. Per als productors que hagin presentat una cessió de drets de pagament únic 
posteriorment a l’1 de novembre de 2007, per algun dels supòsits que preveuen les lletres 
a), b) i c) de l’apartat anterior, se’ls ha de concedir d’ofici el canvi de titularitat dels drets 
provisionals corresponents a favor del receptor de la cessió de drets prèviament presentada 
i aprovada per l’autoritat competent.

4. Als efectes de l’aplicació d’aquest article s’ha de tenir en compte el que estableix 
el Reial decret 297/2009, de 6 de març, sobre titularitat compartida en les explotacions 
agràries.
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Article 20. Correcció d’errors.

1. Si un agricultor no està d’acord amb les dades del període de referència rebudes 
juntament amb l’assignació dels drets provisionals, ha de presentar la corresponent 
al·legació, indicant un o diversos dels supòsits que consten a l’annex II, perquè es 
corregeixin els errors detectats. Per a això s’ha d’observar el que disposa l’article 15.3 
relatiu a les comunicacions i actualitzacions de dades.

2. Aquesta al·legació no eximeix l’agricultor del que disposa l’article 14.3, respecte a 
la sol·licitud d’admissió al règim de pagament únic, perquè en cas que s’estimi la seva 
al·legació se li calculin els drets definitius.

Article 21. Contractes d’arrendament en l’any d’assignació dels drets de pagament únic 
procedents dels sectors especificats a l’article 3.1.b), d’acord amb el que disposa el 
Reglament (CE) núm. 795/2004, de la Comissió, de 21 d’abril, que estableix disposicions 
d’aplicació del règim de pagament únic que preveu el 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.

1. Els arrendaments de terres vigents en l’any d’assignació dels nous drets d’ajuda 
conseqüència de la incorporació de nous sectors al règim de pagament únic es poden 
considerar arrendaments amb terres sempre que existeixi alguna clàusula en un contracte 
d’arrendament que prevegi la cessió d’un nombre de drets que no excedeixi el nombre 
d’hectàrees arrendades i compleixi el que estableix l’article esmentat.

2. Els drets d’ajuda i les hectàrees s’han d’arrendar pel mateix període de temps. 
L’arrendador ha de sol·licitar l’establiment dels drets d’ajuda i l’arrendatari ha de sol·licitar 
el pagament.

3. Les sol·licituds d’arrendador i arrendatari es poden presentar de forma simultània 
sempre que tots dos l’hagin de presentar a la mateixa comunitat autònoma. En cas que no 
es presentin de forma simultània les sol·licituds d’arrendatari i arrendador han d’incloure, 
de forma obligatòria, una referència a l’altra part del contracte d’arrendament quant al nom 
i cognoms, NIF de l’arrendatari o de l’arrendador segons correspongui i nombre de drets 
arrendats.

CAPÍTOL IV

Reserva nacional

Article 22. Constitució de la reserva nacional.

A la reserva nacional, constituïda d’acord amb l’article 41 del Reglament núm. (CE) 
73/2009 del Consell, de 19 de gener, s’hi han d’incorporar d’ara endavant els imports que 
preveu el dit article i, a més:

a) Tot dret d’ajuda del qual no s’hagi fet ús durant un període de dos anys consecutius 
excepte en casos de força major o circumstàncies excepcionals que estableix l’article 18. 
No obstant això, durant el 2010 els drets de pagament únic no utilitzats durant el bienni 
2008-2009 no s’han d’afegir a la reserva nacional si es van utilitzar el 2007.

b) Tots els imports retinguts per aplicació dels percentatges deduïts com a 
conseqüència de les vendes i cessions a què es refereix l’article 43.3 del Reglament núm. 
(CE) 73/2009 del Consell, de 19 de gener, realitzades d’acord amb el que estableix aquest 
Reial decret.

Article 23. Accés a la reserva nacional.

1. Els agricultors que vulguin sol·licitar drets de pagament únic amb càrrec a la 
reserva nacional han de presentar aquesta sol·licitud, juntament amb la informació mínima 
que estableix l’annex VI, entre l’1 de febrer i el 30 d’abril i davant l’autoritat competent a la 
qual presentin la sol·licitud única de cada any, d’acord amb el que estableixi el reial decret 
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de l’any corresponent. No obstant això, en el cas de sentències fermes o actes administratius 
ferms, si l’interessat ha rebut la notificació després del dia 1 d’abril, la sol·licitud es pot 
presentar l’any esmentat o el següent.

2. Obtenen drets de pagament únic de la reserva nacional, sempre que compleixin 
les condicions establertes:

a) 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 41.4 del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener.

b) Els nous agricultors d’acord amb el que disposa l’article 41.2 del Reglament (CE) 
núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener, en les situacions següents:

1r Nous agricultors que hagin realitzat la seva primera instal·lació en l’àmbit d’un 
programa de desenvolupament rural establert d’acord amb el Reglament (CE) núm. 
1698/2005 del Consell, de 20 de setembre, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a 
través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), iniciant l’activitat 
en algun dels sectors que ja estiguin incorporats en el règim del pagament únic.

Quan la incorporació s’hagi produït en el sector vitivinícola, només poden sol·licitar 
drets a la reserva nacional els nous agricultors que, complint la condició anterior, relativa a 
la instal·lació en l’àmbit d’un programa de desenvolupament rural, hagin fet lliuraments de 
raïm, directament o indirectament, a productors que hagin elaborat most no destinat a la 
vinificació o bé a productors amb algun contracte autoritzat per a la destil·lació d’alcohol 
d’ús de boca.

Quan la incorporació s’hagi produït en el sector citrícola, poden sol·licitar drets a la 
reserva nacional els nous agricultors que compleixin la condició anterior, relativa a la 
instal·lació en l’àmbit d’un programa de desenvolupament rural, i aquesta instal·lació s’hagi 
produït després del 30 de setembre de 2006.

2n L’any 2010 poden sol·licitar drets a la reserva nacional els nous agricultors que, 
havent iniciat la seva activitat agrària i que aquesta activitat hagi començat en el sector 
vitivinícola, i sense tenir dades en cap de les campanyes de comercialització del període 
de referència 2005-2006 i 2006-2007, hagin efectuat, en la campanya de comercialització 
2007-2008, lliuraments de raïm a algun dels productors de vi que van actuar en el període 
de referència, en el marc de la destil·lació d’alcohol d’ús de boca. Aquests nous agricultors 
han de demostrar que han exercit l’activitat de manera continuada des de la seva 
incorporació al sector fins al moment de la sol·licitud i que no han rebut ajudes directes ni 
han fet lliuraments de raïm en els cinc anys anteriors a la seva incorporació.

c) A fi d’evitar l’abandonament de terres o per compensar desavantatges específics 
per a determinats agricultors, d’acord amb el que preveu l’article 41.3 del Reglament núm. 
(CE) 73/2009 del Consell, de 19 de gener, poden sol·licitar drets a la reserva nacional els 
agricultors que tinguin les explotacions situades:

1r En zones subjectes a programes de reestructuració o de desenvolupament relatius 
a algun tipus d’intervenció pública com ara transformacions en regadiu per a conreus 
herbacis, concentracions parcel·làries, i beneficiaris de drets de reserva nacional de 
programes ramaders, i que no hagin rebut ja drets de pagament únic de la reserva nacional 
per les mateixes unitats de producció.

2n Per a l’any 2010, agricultors situats en zones subjectes als programes de 
reestructuració de la vinya derivats de l’aplicació del Reglament (CE) núm. 1493/1999 del 
Consell, de 17 de maig de 1999, pel qual s’estableix l’organització comuna del mercat 
vitivinícola, que hagin estat beneficiaris de les ajudes a aquests programes i que hagin vist 
reduïda la seva producció en les campanyes 2005/2006 i 2006/2007 com a conseqüència 
d’aquests. Les parcel·les reestructurades han d’haver estat plantades els anys 2003 a 
2006 inclusivament. El viticultor en la campanya 2004-2005 i posteriorment al programa de 
reestructuració ha d’haver realitzat lliuraments de raïm, directament o indirectament, a 
productors que, durant el període de referència 2005/2006 i/o 2006/2007, elaboraven most 
no destinat a la vinificació o bé disposaven de contracte autoritzat per a la destil·lació 
d’alcohol d’ús de boca.
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3r Per a l’any 2010, agricultors situats en zones subjectes a un programa públic de 
modernització de regadius pel qual, i pel fet de l’execució de les obres, no hagin pogut 
percebre imports acoblats en el sector dels conreus herbacis en un o en els dos anys del 
període de referència establert per a aquest sector.

Article 24. Condicions generals de la reserva nacional.

1. Els sol·licitants de drets de la reserva nacional dels supòsits que preveuen les 
lletres b) i c) de l’apartat 2 de l’article anterior han de disposar, en tots els casos, d’hectàrees 
admissibles als efectes del pagament únic perquè els drets de pagament únic se’ls puguin 
assignar sobre la base d’aquestes hectàrees. En cap cas el nombre de drets normals 
d’ajuda concedits, procedents de la reserva nacional, pot superar 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, ha de rebre un nombre de drets igual o 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 
ha de rebre drets en el nombre i valor que correspongui sobre la base de la sentència o 
l’acte administratiu ferm.

Article 25. Criteris per al càlcul de la reserva nacional.

1. En el cas dels nous agricultors que hagin iniciat l’activitat d’acord amb el que 
estableix l’article 41.2 del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener, s’han 
de calcular els seus drets si és procedent, segons el que estableix el Reglament (CE) núm. 
795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril. El nombre de drets a assignar es correspon amb 
les hectàrees de què disposi l’agricultor que constin en el programa de desenvolupament 
rural i respecte a les quals no té cap dret d’ajuda.

2. Per als viticultors que es trobin en la situació especificada a l’apartat 2.b) 2n de 
l’article 23, l’import unitari del dret assignat és de 700 euros. El nombre de drets es calcula 
proporcionalment als seus lliuraments de raïm de la campanya 2007/2008 a algun dels 
productors de vi que van actuar en el període de referència, seguint el mètode de càlcul 
establert a l’article 10, i depèn de les hectàrees afectades per cadascuna de les sol·licituds 
per les quals ja no es tinguin drets de pagament únic.

3. Als agricultors situats en zones subjectes a programes de reestructuració o de 
desenvolupament relatius a algun tipus d’intervenció pública a fi d’evitar l’abandonament 
de terres o per compensar desavantatges específics per als agricultors en aquestes zones, 
amb la petició prèvia, se’ls han d’assignar drets de la reserva nacional d’acord amb els 
criteris que estableix el Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril.

4. L’any 2010, pel que es refereix als viticultors les explotacions dels quals estiguin 
adscrites a programes de reestructuració de la vinya, esmentats a l’apartat 2.c) 2n de 
l’article 23, i que hagin efectuat lliuraments de raïm destinats a la destil·lació d’alcohol d’ús 
de boca, han de percebre 700 euros per dret, mentre que els que hagin efectuat lliuraments 
de raïm per elaborar most no destinat a la vinificació han de percebre 147 euros per dret.

5. El nombre de drets es calcula partint del nombre d’hectàrees reestructurades pel 
viticultor sobre les quals es calcula un percentatge de superfície en funció de les dades 
mitjanes establertes en el període de referència per al productor a qui hagi fet els lliuraments 
el viticultor.

6. En primer lloc s’han d’assignar els drets establerts en els casos de l’apartat 2.a de 
l’article 23. Si després de fer aquesta assignació hi ha romanent en la reserva, s’han 
d’assignar els drets establerts en els casos de l’apartat 2.b del mateix article. Finalment, si 
després d’aquesta segona assignació segueix existint romanent en la reserva, s’han 
d’assignar els drets establerts en els casos de l’apartat 2.c de l’esmentat article. En cas 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 275  Dissabte 14 de novembre de 2009  Secc. I. Pàg. 15

que sigui necessari s’han de prioritzar, dins de les assignacions que s’han de fer als casos 
2.b i 2.c, els agricultors considerats prioritaris segons l’article 16 de la Llei 45/2007, de 13 
de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural.

Article 26. Assignació de drets de la reserva nacional.

1. Les comunitats autònomes han de trametre al Fons Espanyol de Garantia Agrària 
la informació continguda en les sol·licituds a què fa referència l’article 23.1, així com una 
relació de les propostes de resolució ordenades en dos grups. En un primer grup s’han 
d’incloure els sol·licitants esmentats a l’apartat 2.b) 1a de l’article 23, i en un segon grup, 
la resta dels sol·licitants. Amb base en la informació rebuda i les disponibilitats de la reserva 
nacional, el Fons Espanyol de Garantia Agrària ha d’establir els drets que s’han d’assignar 
a cada agricultor i ha de remetre aquesta informació a cada comunitat autònoma.

2. Les comunitats autònomes han de notificar l’assignació de drets als agricultors del 
seu àmbit abans del 31 de desembre de cada any. 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, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

3. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 60 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, 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 seus 
taulers d’anuncis, així com a les del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí i de les 
delegacions i subdelegacions del Govern a les comunitats autònomes.

CAPÍTOL V

Cessió de drets de pagament

Article 27. Cessió de drets d’ajuda.

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

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’hectàrees admissibles 
pel mateix període de temps.

2. Es poden cedir voluntàriament a la reserva nacional tots els drets d’ajuda que no 
s’hagin d’utilitzar.

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 criteris proporcionals.

3. En cas de cessió dels drets especials, l’exempció de l’obligació de declarar un 
nombre d’hectàrees admissibles equivalent al nombre de drets d’ajuda establerta en el 
reial decret que reguli la sol·licitud única en cada campanya, només es manté si se cedeixen 
tots els drets d’ajuda objecte de l’excepció, cas en què es considera una cessió de drets 
d’ajuda amb terres.

En 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 28. Retencions.

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 percentatge anterior 
és del 3 per cent si el cessionari és un professional de l’agricultura en el sentit de l’article 
16 de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi 
rural, o titular d’una explotació prioritària d’acord amb el que preveu la Llei 19/1995, de 4 
de juliol, de modernització de les explotacions agràries.
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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.

En el cas de venda o cessió definitiva de drets associada a una finalització d’un 
arrendament de terres en què es retornen les terres al seu propietari, al qual es venen 
també els drets en qüestió, s’ha de restituir a la reserva nacional 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 admissibles implicades en l’operació de finalització d’arrendament.

2. 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.

3. 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’activitat agrària.

b) En els casos de substitució del titular amb motiu d’herències, jubilacions en què el 
cessionari dels drets sigui un familiar de primer grau del cedent, programes aprovats de 
cessament anticipat, incapacitat laboral permanent, canvis de personalitat jurídica, agrupacions 
de diverses persones físiques o jurídiques en una altra persona jurídica o ens sense personalitat 
jurídica i escissions de persones jurídiques o d’agrupacions de persones físiques. Totes 
aquestes circumstàncies s’han de provar mitjançant document públic fefaent.

Article 29. Notificació a l’Administració de les cessions de drets.

1. Les cessions es poden efectuar 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 presentat la seva última sol·licitud única lliurant juntament amb la 
comunicació els documents necessaris, en funció del tipus de cessió elegida, per 
acreditar-la. El període de comunicació s’inicia l’1 de novembre i finalitza sis setmanes 
abans de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud única de l’any següent.

S’entén que s’ha acceptat la cessió si al cap de 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 disposicions del Reglament (CE) núm. 
73/2009 del Consell, de 19 de gener.

3. Tots els canvis de titularitat per motiu d’herències, jubilacions en què el cessionari 
dels drets sigui un familiar de primer grau del cedent, programes aprovats de cessament 
anticipat, incapacitat laboral permanent, fusions o escissions i canvis de personalitat 
jurídica, així com les modificacions dels arrendaments deguts a canvis de titularitat, s’han 
de notificar a les autoritats competents aportant, almenys, la informació que figura a l’annex 
VII, abans de la data límit del termini de presentació de la sol·licitud única.

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

1. Queda derogat el Reial decret 1612/2008, de 3 d’octubre, sobre aplicació dels 
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia.

2. Queden derogats els títols preliminar i I del Reial decret 262/2008, de 22 de febrer, 
sobre la integració de les fruites i hortalisses en el règim de pagament únic i l’establiment 
dels pagaments transitoris per als sectors de cítrics i tomàquets enviats a transformació.

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 competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Facultat de desplegament i modificació.

Es faculta el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per adaptar els annexos a 
les exigències derivades de la normativa comunitària i per modificar les dates que 
s’estableixen en aquest Reial decret.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 13 de novembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

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

ELENA ESPINOSA MANGANA
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ANNEX I 
 

Període de referència, percentatges d'ajuda que s'integren en el pagament únic i límit pressupostari 
 

LÍNIA D'AJUDA PERÍODE DE REFERÈNCIA PERCENTATGE 
A DESACOBLAR 

LÍMIT 
PRESSUPOSTARI 

(000 €) 

Conreus herbacis 2007-08 i 2008-09 25% 414.695 
Prima qualitat blat dur 2007-08 i 2008-09 100% 22.372 
Oliverar  2007-08 i 2008-09 6,39% 103.140 
Cítrics   93.733 

Tipus 1: taronges, mandarines, 
clementines i satsumes 30 setembre 2006 100% 80.333 
Tipus 2: llimones 30 setembre 2006 100% 13.333 
Tipus 3: aranges i pomelos 30 setembre 2006 100% 67 

Tomàquet per a transformació Drets assignats el 2008 50% 28.116,5 
Oví i cabrum    
 Prima base   2008 50% 183.499 
 Prima complementària   2008 50% 55.795 
Destil·lació d'alcohol d'ús de boca 2005-06 i 2006-07 100% 123.242 

Prima a l'arrencada de vinya 2008-09, 2009-10, 2010-11 100% 
A establir anualment 
per reglament de la 

Comissió 
Prima a les proteaginoses 2007-08 i 2008-09 100% 10.905 

Ajuda específica a l'arròs 

2007-08 i 2008-09, que s'ha 
d’ajustar per comunitats autònomes 
al llindar reconegut per la Unió 
Europea, en funció de la superfície 
de base nacional 

100% 49.993 

Ajuda per superfície als fruits clofolla 2007-08 i 2008-09 100% 68.610 
Ajudes patata per a fècula 2007-08 i 2008-09 100% 129 
Prima a la fècula de patata 2007-08 i 2008-09 100% 43 
 Ajuda transformació farratges 
dessecats 2007-08 i 2008-09 100% 43.725 
Ajudes transformació lli i cànem 2007-08 i 2008-09 100% 138 
Ajuda a les llavors 2007-08 i 2008-09 100% 10.347 
Prima per sacrifici boví 2007-08 i 2008-09 33% 47.735 
Tabac cru Drets assignats el 2006 7% 8.237 
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ANNEX II 
 

Proposta d'al·legacions a l'assignació provisional de drets de pagament únic 
 
El senyor/La senyora ........................................................................, amb NIF* núm. ..........................,  
amb domicili a ..........................................................., localitat de/d’......................................., província  
de/d’ ......................................, CP ...…......…… i núm. tel.: ........................, 

 
 

EXPOSA 
 

Que no està d'acord amb l'assignació provisional de drets de pagament únic pels següents motius 
(marqueu el que escaigui): 

 
No se li han notificat drets provisionals i: 

 
li va ser establerta superfície determinada de conreus herbacis i/o prima a la qualitat del blat 
dur i/o oliverar i/o prima a les proteaginoses i/o ajuda específica a l'arròs i/o ajuda per 
superfície als fruits de clofolla i/o ajudes als productors de patata per a fècula i/o ajuda per a 
la transformació de farratges dessecats i/o ajuda a la transformació de lli i cànem i/o ajuda a 
les llavors. 
li van ser establerts animals determinats per al cobrament de la prima per ovella i cabra i/o 
prima per sacrifici del bestiar boví. 
va fer lliuraments en el període de referència a productors que van lliurar vi a destil·lació, 
va percebre la prima a l'arrencada de vinya en el període de referència, 
va realitzar en la SU 2008 declaració de superfícies plantades de cítrics a 30.09.2006. 

 
Hi ha errors materials en els drets provisionals comunicats.  
 

 En tots els casos s'ha de presentar:  
 
-   Certificat del productor de vi al qual l'agricultor va fer els lliuraments en el període de referència, 

en què es confirmi la modificació de dades sol·licitada per l'agricultor en el cas d'aquest sector.  
- Altra informació que determini l'autoritat competent. 

 
S'ha produït un canvi de titularitat en els drets provisionals comunicats com a conseqüència de:  

 
Herència o transmissió entre vius. 
Fusió 
Escissió 
Canvi de personalitat jurídica o de denominació 
Compravenda 
 

Per a cadascun d'aquests casos s’ha de lliurar la informació que consta a l'annex V. 
 

 
SOL·LICITA 

 
El/La sotasignat/ada declara que les dades indicades són certes i sol·licita que se li realitzi una 
assignació definitiva dels drets d'ajuda de pagament únic d’acord amb el que s'exposa a la disposició 
addicional primera del present Reial decret, per a la qual cosa lliura la documentació necessària. 
 
 

…………………............,  ……… de/d’..………………. de 2010 
 
 
 

Signat:_________________________________________________________________________________  
 

*En cas d'estrangers s’ha de consignar el NIE o, si no, el número de passaport. 
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ANNEX III 
 

Proposta de comunicació d'inici d'activitat durant el període de referència 
 
 
 
 
El senyor/La senyora* ........................................................................., amb NIF* núm. ........................., 
amb domicili a ..........................................................................., localitat de/d’........................................, 
província de/d’ ......................................................., CP .............................. i núm. tel.: .........................., 
 

 
 

EXPOSA 
 

Que el càlcul general de l'establiment de les hectàrees i imports de referència l'ha efectuat 
l'Administració dividint per ……. anys. 
 
Que va iniciar l'activitat agrària l'any……….. i que no havia exercit cap activitat agrària en els cinc 
anys anteriors. 
 
Que ha exercit l'activitat agrària des d'aquell any fins a l'actualitat (1). 
 

 
 

DECLARACIÓ I SOL·LICITUD: 
 

El sotasignat declara que les dades indicades són certes i sol·licita que se li estableixi la mitjana del 
pagament únic en funció dels anys que va exercir l'activitat dins del període de referència. 
 
 
 
 

 ………………..………, ……… de/d’............…………..……… de 2010 
 
 
 
Signat: …………………………………………………………… 
 
 
 
 
(1) Documentació 
 

Còpies de les declaracions de l'impost sobre la renda necessàries o, 
Autorització als òrgans competents de les comunitats autònomes per obtenir directament de 
l'Agència Tributària o de la Tresoreria General de la Seguretat Social la certificació o informació 
que justifiqui l’exercici d'una activitat agrària durant els anys indicats. (S’entén que la presentació 
de la sol·licitud implica aquesta autorització.) 
Altres documents a especificar per l'interessat ............................................................................... 

………..........………………………………………………………..........………............................................ 
 
 
 
 
 
 
* En cas que existeixi un hereu o destinatari de l'explotació, cal expressar també les seves dades, i a més ha d’emplenar la 
sol·licitud corresponent sobre la base de l'annex II. 
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ANNEX IV 

 
Proposta de comunicació de causa de força major o circumstància excepcional 

 
 
 
 

El senyor/La senyora .........................................................................., amb NIF núm. ..........................., 
amb domicili a ....................................................................., localitat de/d’.............................................., 
província de/d’......................................................., CP ….….......… i núm. tel.: ........................, 
 
 
En qualitat de:  

 
Agricultor que s'integra en el pagament únic sobre la base del que estableix el Reglament (CE) 

núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener 
 
Hereu o destinatari de l'explotació del 
senyor/de la senyora ………………………….……………….……… 
………………………., NIF ………………………., durant el període de referència, 

 
 

EXPOSA: 
 

 
Que en les campanyes:   □  20__ - 20__   □  20__ - 20__ 
 
La seva explotació s'ha vist afectada per la següent causa de força major o circumstància 
excepcional: 
 

a) Mort o desaparició física de l'agricultor. 
b) Incapacitat laboral de llarga durada de l'agricultor. 
c) Catàstrofe natural greu que hagi afectat seriosament les terres agràries de l'explotació (en cap 
cas s’hi poden considerar incloses les circumstàncies climàtiques anormals ocorregudes en una 
o diverses campanyes). 
d) Destrucció accidental de naus ramaderes de l'explotació. 
e) Epizoòtia que hagi afectat una part o la totalitat del bestiar de l'agricultor. 
 

 
 

SOL·LICITA: 
 

El/La sotasignat/ada declara que les dades indicades són certes i que, d’acord amb el que estableix 
l'article 16, no es tingui/n en compte l'any/els anys indicat/s per al càlcul de l'import del pagament únic. 
 
 

 
…………………..……,  ……… de/d’..................……………….. de 2010 

 
 
 
 

 
 
Signat: ……………………………………………………… 
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Documentació: 
  
Cas a)  Certificat de defunció o denúncia de la desaparició, declaració d'absència o declaració 

de mort 
 
Cas b)  Certificat del centre gestor de la Seguretat Social sobre incapacitat de llarga durada 
 

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

 
Cas c)  Còpia de la sol·licitud d'ajudes PAC per a l'any/els anys de la catàstrofe i de la PAC de 

l'any anterior, i breu descripció dels fets. 
 
 

Còpies de les declaracions de l'impost sobre la renda necessàries o 
 

Autorització als òrgans competents de les comunitats autònomes per obtenir directament de 
l'Agència Tributària o de la Tresoreria General de la Seguretat Social la certificació o informació 
que justifiqui l’exercici d'una activitat agrària durant els anys indicats. (S’entén que la presentació 
de la sol·licitud implica aquesta autorització.) 

  
Altres documents a especificar per l'interessat que justifiquin el supòsit sol·licitat..................... 
………….…..…………………..…….………………………......................................................……..... 
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ANNEX V 
 

Proposta de documentació a presentar en cas de canvi de titularitat dels drets provisionals establerts 
sobre la base de l'article 17  

 
1. En totes les sol·licituds de canvi de titularitat:  

 
Identificació (NIF, adreça i telèfon) del/s productor/s del període de referència i del/s nou/s 
propietari/s a qui s’han d’assignar els drets definitius. 
Acreditació del representant legal en cas que es tracti d'una persona jurídica o d'un ens sense 
personalitat jurídica. 
Còpies de les declaracions de l'impost sobre la renda necessàries o 
Autorització als òrgans competents de les comunitats autònomes per obtenir directament de 
l'Agència Tributària o de la Tresoreria General de la Seguretat Social la certificació o informació 
que justifiqui l’exercici d'una activitat agrària. (S’entén que la presentació de la sol·licitud implica 
aquesta autorització.) 
Altres documents a especificar per l'interessat o sol·licitats per l'autoritat competent. 
 

2. Herència real o anticipada (inclòs l'usdefruit):  
 
En cas de transferència parcial d'explotació, cal indicar el percentatge de l'explotació que passa al 
nou titular i adjuntar la informació sobre la localització de les parcel·les transferides. 
La documentació necessària per justificar l'herència o transmissió entre vius. 

 
3. Canvi de personalitat jurídica o de denominació:  

 
Document acreditatiu del canvi del tipus de persona jurídica o denominació. 
Escriptura pública de constitució de la societat en cas de nova persona jurídica. 

 
4. Agrupació o fusió de diverses persones físiques o jurídiques en una altra persona jurídica o ens 
sense personalitat jurídica:  

 
Còpies de les escriptures de la societat actual o agrupació resultant de la fusió o altres documents 
acreditatius d’aquesta, on s'indiqui la data en què es va portar a terme. 
Declaració en la qual es reconegui que l'explotació resultant de la fusió conté la totalitat de les 
persones físiques o jurídiques que s'han fusionat.  

 
5. Escissió de persones jurídiques o d'agrupacions de persones físiques:  

 
Document públic o privat que reflecteixi l'escissió signat per totes les parts i en què s'indiqui el 
percentatge de l'explotació que passa a cada nou titular, adjuntant la informació sobre la 
localització de les parcel·les transferides. 

 
6. Contracte de compravenda d'unitats de producció amb drets:  

 
Document públic o privat de transferència signat per les dues parts en què s'indiqui el percentatge 
de l'explotació que passa al comprador, adjuntant la informació sobre la localització de les 
parcel·les transferides o certificació del Registre de la Propietat. 
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ANNEX VI 

 
Documentació acreditativa dels sol·licitants a la reserva nacional 

 
Amb caràcter general, els sol·licitants han de presentar:  
 
1. Una relació detallada de totes i cadascuna de les parcel·les de la seva explotació d'acord amb el 

que disposa el Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener. 
 
2. Còpies de les declaracions de l'impost sobre la renda necessàries o 

 
3. Autorització als òrgans competents de les comunitats autònomes per obtenir directament de 

l'Agència Tributària o de la Tresoreria General de la Seguretat Social la certificació o informació 
que justifiqui l’exercici d'una activitat agrària. (S’entén que la presentació de la sol·licitud implica 
aquesta autorització.) 
 

4. Qualsevol altra documentació que determini l'autoritat competent. 
 

En particular: 
 

1. Agricultors legitimats per rebre drets d'ajuda o per augmentar el valor dels drets existents, per 
sentències judicials o actes administratius ferms. 

− Còpia de la sentència o de l'acte administratiu ferm. 
 

2. Nous agricultors que hagin iniciat la seva activitat agrària després del període de referència. 

− Documents acreditatius de l'inici de l'activitat. 

− Si s'escau, declaració de collita de la campanya 2007-2008. 
 

3. Agricultors situats en zones destinades a zones de reestructuració o de desenvolupament relatius 
a algun tipus d'intervenció pública. 

− Justificació, en cada cas, de la circumstància relativa a la seva explotació dins de la zona. 
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ANNEX VII 

 
Cessió de drets d'ajuda 

 
DADES DEL CEDENT 
 
NOM I COGNOMS /RAÓ SOCIAL: ……………………………………..…………… 
 
NIF: …………………………………………………. 
 
IDENTIFICACIÓ DELS DRETS CEDITS 
1.- ……………………………… (  %)  2.- ………………………………. (  %) 
3.- ……………………………… (  %)  4.- ……………………………….  (  %) 
5.- ……………………………… (  %)  6.-…........................................... (  %) 
7.- ……………………………… (  %)  8.- ………………………………. (  %) 
9.- ……………………………… (  %)  10.-…………………………….. (  %) 
 
DATA DE CESSIÓ: …………………………………… 
 
SIGNATURA DEL CEDENT 
 
DADES DEL CESSIONARI 
 
NOM I COGNOMS/RAÓ SOCIAL: …………………………………………….. 
NIF: …………………………………………………………. 
 
 
SIGNATURA DEL CESSIONARI 
 
MOTIU DE LA CESSIÓ (Marqueu el que escaigui) 
 

Herència                  Canvi denominació          
 

Compravenda        Arrendament                 
 
Fusió              Escissió                
 
Devolució voluntària a la reserva nacional                          
 
Altres              (Indiqueu el motiu o les circumstàncies) ……………………… 
 

 
Nota 1: empleneu tants fulls com siguin necessaris per al nombre de drets cedits.   
 
Nota 2: s'ha d'adjuntar tota la documentació necessària per justificar el tipus de cessió sol·licitat.   
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