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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
5036 Reial decret 366/2010, de 26 de març, pel qual s’incorpora la denominació de 

qualitat diferenciada «Garbanzo de Pedrosillo» a l’annex XII del Reial decret 
66/2010, de 29 de gener, sobre l’aplicació l’any 2010 i 2011 dels pagaments 
directes a l’agricultura i a la ramaderia.

L’article 69 del Reial decret 66/2010, de 29 de gener, sobre l’aplicació l’any 2010 i 2011 dels 
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia, estableix al paràgraf cinquè que, l’any 2010, es 
poden acollir a l’ajuda que preveu el programa nacional per a la qualitat dels llegums, a què es refereix 
la secció 2a del capítol 1 del títol VI del Reial decret esmentat, les denominacions de qualitat 
enumerades a 31 de març de 2010 en la part II de l’annex XII del Reial decret esmentat.

L’article 72 del mateix Reial decret estableix al tercer paràgraf que, l’any 2010, tota denominació 
de qualitat diferenciada que vulgui ser inclosa en la part II de l’annex XII esmentat ho ha de sol·licitar 
a la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders, en el termini d’un mes des de l’entrada en 
vigor del Reial decret.

Aquesta sol·licitud s’ha d’acompanyar de la informació acreditativa del compliment dels requisits 
exigits en el Reial decret 66/2010, de 29 d’octubre, per a les denominacions de qualitat diferenciada 
reconegudes en l’àmbit nacional.

Aquests requisits es refereixen al compliment del que estableix l’article 22.2 del Reglament (CE) 
núm. 1974/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, pel qual s’estableixen disposicions 
d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural 
a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

A la vista de la documentació presentada per l’Associació Garbanzo Pedrosillano, acreditativa del 
compliment dels requisits abans esmentats referents al «Cigró de Pedrosillo», per Resolució del 
director general de Recursos Agrícoles i Ramaders, de 15 de març de 2010, s’ha acceptat la inclusió 
d’aquesta denominació de qualitat diferenciada en la part II de l’annex XII del Reial decret 66/2010, de 
29 de gener.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 de març de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació de l’annex XII del Reial decret 66/2010, de 29 de gener, sobre l’aplicació 
l’any 2010 i 2011 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia.

L’annex XII del Reial decret 66/2010, de 29 de gener, sobre l’aplicació l’any 2010 i 2011 dels 
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia, queda modificat de la manera següent:

S’afegeix en el tercer incís (Altres denominacions de qualitat) de la part II de l’annex XII, 
Lleguminoses i denominacions de qualitat del Programa nacional per a la qualitat dels llegums que 
preveu la secció 2a del capítol I del títol VI, «Cigró de Pedrosillo», a continuació de «Mongeta Pinta 
Alabesa».

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

Madrid, 26 de març de 2010.

JUAN CARLOS R.

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

ELENA ESPINOSA MANGANA
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