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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
18373 Reial decret 1597/2010, de 26 de novembre, pel qual es modifica el Reial 

decret 66/2010, de 29 de gener, sobre l’aplicació l’any 2010 i 2011 dels 
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia.

El 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, té per objecte establir la normativa 
bàsica aplicable als règims d’ajuda comunitaris 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. Des de la seva aprovació s’ha vist la necessitat de 
modificar-ne certs aspectes en nom d’una millor comprensió de la norma i ajust als objectius 
perseguits pel legislador. L’objecte del present Reial decret és dur a terme aquestes 
modificacions. L’article 59 del Reial decret 66/2010, de 29 de gener, exclou les hectàrees 
corresponents al compliment dels índexs de guaret simplificat del pagament de l’ajuda del 
Programa nacional per al foment de rotacions de conreu en terres de secà. Atès que si bé 
és cert que el repòs de la terra comporta beneficis agroambientals, també ho és que el 
respecte als índexs de guaret simplificat comporta un lucre cessant que ha de ser 
compensat a l’agricultor. Escau per tant modificar el dit Reial decret amb la finalitat d’incloure 
les hectàrees de guaret entre les beneficiàries de l’ajuda.

D’altra banda l’article 61 del Reial decret 66/2010, de 29 de gener, estableix que el 
conreu s’ha de mantenir com a mínim fins al 31 de maig o, si s’escau, fins a la data 
establerta per la comunitat autònoma. Com que aquest és un programa amb objectius 
mediambientalment beneficiosos i no productius, convé aclarir que la data esmentada 
s’estableix amb la finalitat de donar un marge de temps suficient a l’efecte de dur a terme 
els controls pertinents.

L’article 73 del mateix Reial decret estableix a l’apartat 3 el mecanisme per evitar la 
superació de les superfícies de base fixades per als diferents tipus de denominacions de 
qualitat diferenciada en el Programa nacional per a la qualitat dels llegums. El seu primer 
paràgraf estableix la utilització d’un factor de correcció de superfícies. El seu segon paràgraf 
es refereix a imports d’ajuda per hectàrea. Per tant s’ha de corregir l’error per determinar 
que el mecanisme per evitar la superació de superfícies de base és l’ús d’un factor de 
correcció i l’ajuda base per hectàrea fixa segueix en 100 euros per hectàrea.

L’article 109 estableix a l’apartat j) les comunicacions que les comunitats autònomes 
han de remetre al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí en relació amb el Programa 
nacional per al foment de rotacions de conreu en terres de secà. Per poder donar compliment 
al que estableix l’article 1.b) de l’article 51 del Reglament (CE) núm. 1120/2009 es fa 
necessari aclarir que entre les dades a facilitar abans del 15 de juliol també hi ha la 
superfície sol·licitada amb dret al pagament dels complements 1 i 2, si s’escau.

Els articles 54.1, 86.2 i 96.2 estableixen els requisits per a la concessió als agricultors 
de pagaments a produccions de qualitat (carn de boví, produccions d’oví i cabrum i 
productes lactis respectivament). A fi d’unificar els criteris per a la concessió de cada un 
d’aquests pagaments, és convenient equiparar la redacció per a les tres línies d’ajuda pel 
que fa a l’àmbit temporal en el qual els sistemes descrits han d’estar reconeguts 
oficialment.

Així mateix, amb la intenció d’evitar possibles confusions relatives a l’àmbit d’aplicació, 
és convenient separar dins de les ajudes per fomentar la producció de productes lactis de 
qualitat, les emmarcades dins de denominacions de qualitat de la relativa a l’etiquetatge 
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facultatiu amb el logotip Letra Q. Això fa necessari modificar els articles 94, 95 i 96, així 
com l’annex XV del Reial decret.

En aquest sentit, la línia d’ajuda per al sector lacti establerta a la lletra b) de l’apartat 1 
de l’article 94 no entra en vigor fins a l’any 2011, circumstància que ha de ser advertida en 
una disposició addicional a aquest efecte. Atès que la percepció d’aquesta línia d’ajuda 
queda sotmesa al compliment del que estableix el Reial decret 405/2010, de 31 de març, 
pel qual es regula l’ús del logotip «Letra Q» en l’etiquetatge de la llet i els productes lactis, 
no és possible la seva aplicació el 2010, d’acord amb la regulació establerta per a aquest 
sector.

En els articles 54.1 i 96.2 cal adaptar l’exigència en el procés de control de les entitats 
independents a les vertaderes necessitats en funció de la naturalesa dels elements que 
aportin valor afegit inclosos en els esquemes de certificació.

Les ajudes específiques destinades a agricultors d’oví i cabrum la producció dels quals 
estigui emparada per denominacions de producció de qualitat exigeixen que aquestes 
estiguin desenvolupades, quant a l’etiquetatge facultatiu, sobre la base del Reial decret 
104/2008, d’1 de febrer, i conformes amb la Resolució de 10 de setembre de 2009, de la 
Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders. Atès l’especial règim de finançament 
de les comunitats autònomes de Navarra i el País Basc, i d’acord amb el que disposa 
l’Acord específic adoptat en la 95a reunió de la Comissió Delegada del Govern per a 
Política Autonòmica, de 20 de març de 1989, és necessari modificar l’article 86.2 f) per 
considerar en la menció al Reial decret 104/2008, no solament les normes autonòmiques 
del seu desplegament, sinó la normativa foral que persegueixi la mateixa finalitat i 
objectius.

Així mateix, en el Reial decret esmentat s’han observat errors en els apartats 1 i 2.a) 
de l’article 88, en què s’estableixen els requisits i compromisos que han de mantenir les 
agrupacions d’oví i cabrum, i a l’article 93.b), que estableix els imports de les ajudes per 
animal elegible, per la qual cosa és procedent fer-ne la rectificació oportuna.

D’altra banda, l’article 97 del Reial decret 66/2010, de 29 de gener, estableix que els 
agricultors que vulguin obtenir determinades ajudes establertes a l’article 1 han de presentar 
una sol·licitud única segons el que estableix l’annex I. Atès que el termini de presentació 
de la sol·licitud única per al 2010 ja ha finalitzat, les modificacions d’aquest annex previstes 
en el present Reial decret són aplicables per al 2011.

A l’apartat III, punt 4, de l’annex esmentat, es recull l’obligació d’indicar la utilització de 
les parcel·les declarades en la sol·licitud única; és necessari adaptar aquest apartat a la 
definició d’hectàrea admissible consagrada en el Reglament (CE) 73/2009 del Consell, de 
19 de gener, i en el Reial decret 1680/2009, de 13 de novembre, sobre l’aplicació del règim 
del pagament únic en l’agricultura i la integració de determinades ajudes agrícoles en 
aquest a partir de l’any 2010.

Al punt 5 de l’apartat III del dit annex es requereix introduir la referència al Reglament 
(CE) 1257/1999 del Consell, de 17 de maig de 1999, sobre l’ajuda al desenvolupament 
rural a càrrec del Fons Europeu d’Orientació i de Garantia Agrícola (FEOGA) i pel qual es 
modifiquen i es deroguen determinats reglaments pel que fa a la reforestació de terres 
agràries, ja que, encara que es tracti d’un reglament derogat, hi ha compromisos adoptats 
en virtut d’aquest. L’article 93 del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de 
setembre de 2005, estableix respecte al Reglament (CE) núm. 1257/1999 que aquest 
segueix sent aplicable a les mesures aprovades per la Comissió en virtut del dit Reglament 
abans de l’1 de gener de 2007.

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 vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 26 de novembre de 2010,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació 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.

El 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:

U. Es modifica l’apartat 1.e) de l’article 54, que queda redactat de la manera 
següent:

«e) Etiquetatge facultatiu de la carn que impliqui uns requisits superiors als 
que exigeix la normativa aplicable. En aquest cas, només es poden acceptar els que 
incloguin com a elements que aportin valor afegit algun dels que s’enumeren a 
continuació:

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

sacrifici d’animals que hagin estat amb la mare un període mínim de 5 mesos.
3r Alimentació: sistemes d’alimentació que incloguin percentatges o quantitats 

mínimes en el pinso de cereals, vitamines, àcids grassos o altres components amb 
la finalitat de millorar la qualitat organolèptica o nutritiva de la carn.

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

En tot cas, l’abast del plec s’ha d’estendre des de l’explotació ramadera, de 
manera que el compliment de tots els elements que aportin valor afegit que contingui 
depengui directament de les actuacions realitzades a la mateixa explotació.

Tots els plecs s’han d’ajustar al que preveu el Reial decret 1698/2003, de 12 de 
desembre, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació dels reglaments comunitaris 
sobre el sistema d’etiquetatge de la carn de boví. Les entitats independents de 
control han de verificar el compliment de les característiques que aportin valor afegit 
a través d’auditories, aplicant criteris tècnics suficients que permetin assegurar el 
control de les característiques de tota la producció emparada pel plec. El procés de 
control ha d’incloure almenys una visita anual al 25 per cent de les explotacions en 
el plec i cada explotació ha de ser visitada, com a mínim, una vegada cada quatre 
anys quan hi hagi elements que aportin valor afegit que no es puguin verificar 
exclusivament mitjançant controls administratius.

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

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

Dos. El sisè paràgraf de l’article 59 se substitueix pel següent:

«Es considera superfície amb dret a pagament de l’ajuda prevista a la present 
secció la superfície elegible sol·licitada incloses les hectàrees corresponents al 
compliment dels índexs de guaret simplificat, expressats en hectàrees de guaret per 
cada 100 hectàrees sol·licitades amb dret a pagament, que consten a l’annex XI, 
diferenciats per índex de rendiment comarcal. Si no es respecta aquest valor, la 
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superfície de conreu per la qual se sol·licita el pagament per explotació objecte del 
programa s’ha de reduir proporcionalment fins a assolir l’índex de guaret 
corresponent.»

Tres. Es modifica l’apartat b) de l’article 61, que queda redactat de la manera 
següent:

«b) Cultivar amb cultius herbacis elegibles, dels que preveu l’annex IX, i de 
conformitat amb les pràctiques locals tota la superfície amb dret a pagament, excepte 
la que serveixi per justificar el respecte als IGS, per la qual se sol·licita l’ajuda. Amb 
la finalitat de donar prou temps per a la realització dels controls reglamentaris, el 
conreu s’ha de mantenir com a mínim fins al 31 de maig o, si s’escau, fins a la data 
establerta per la comunitat autònoma.»

Quatre. Es modifica l’apartat c) de l’article 61, que queda redactat de la manera 
següent:

«c) Cultivar almenys el 20 per cent de les hectàrees conreades a què es 
refereix el paràgraf anterior amb les oleaginoses, proteaginoses i/o lleguminoses 
elegibles esmentades a l’annex IX, columnes 2, 3 i 4.»

Cinc. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 3 de l’article 73, que queda redactat 
de la manera següent:

«Si, fruit de l’aplicació del paràgraf anterior, el factor de reducció lineal de 
superfície per a les superfícies sota DOP i IGP resulta superior a l’obtingut per a les 
d’agricultura ecològica, els dos factors s’igualarien. Es procedeix de la mateixa 
manera si el factor de reducció lineal de superfície per a les superfícies d’agricultura 
ecològica resulta superior a l’obtingut per a les d’altres denominacions de qualitat 
diferenciada.»

Sis. L’article 86 queda modificat de la manera següent:

a) El primer paràgraf de l’apartat 2 queda redactat de la manera següent:

«Tenen la consideració de denominació de qualitat a aquests efectes els 
següents sistemes de qualitat reconeguts oficialment en el sector oví i cabrum 
mitjançant la norma legal corresponent:.»

b) A l’apartat 2 la lletra f) se substitueix per la següent:

«f) Etiquetatge facultatiu desenvolupat sobre la base del que estableix el Reial 
decret 104/2008, d’1 de febrer, o norma autonòmica de desplegament i execució 
d’aquest, així com, per al cas del País Basc, el que estableix el Decret 13/2004, de 
20 de gener, d’agrupacions de productors agraris i les seves unions a la Comunitat 
Autònoma del País Basc. A més han de ser conformes amb les condicions 
reconegudes mitjançant la Resolució de 10 de setembre de 2009, de la Direcció 
General de Recursos Agrícoles i Ramaders, per la qual s’aprova la guia de 
l’etiquetatge facultatiu de carn de be i cabrit, o amb qualsevol esquema de certificació 
de qualitat reconeguda per les autoritats competents autonòmiques en els territoris 
forals mitjançant la norma corresponent.»

Set. L’apartat 3 de l’article 87 queda modificat de la manera següent:

«El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, segons la informació 
subministrada per les comunitats autònomes d’acord amb el que estableix la lletra 
o) de l’apartat 2 de l’article 109 ha d’establir anualment la quantia de l’ajuda específica 
per cap dividint l’import global dels fons entre el nombre de caps que compleixin les 
condicions establertes als articles 88 i 89.»
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Vuit. L’article 88 queda modificat de la manera següent:

a) El primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 88 queda redactat de la manera 
següent:

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

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

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

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

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

b) L’apartat 2.a) se substitueix pel següent:

«a) Mantenir la seva activitat i almenys el 90 per cent del cens indicatiu associat 
durant els tres anys següents a la data de sol·licitud de la primera ajuda, és a dir, 
durant l’any de sol·licitud i els dos següents.»

Nou. La lletra b) de l’article 93 se substitueix per la següent:

«b) En el cas d’explotacions amb superfície farratgera destinada a l’alimentació 
del bestiar productor de llet superior a 0,40 hectàrees per animal elegible: l’import 
complet de l’ajuda complementària per als 40 primers animals i el 70 per cent de 
l’import complet per als següents, fins a un màxim de 100 animals per explotació.»

Deu. L’apartat 1 de l’article 94 queda modificat de la manera següent:

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

a) Una denominació de qualitat.
b) Etiquetatge facultatiu amb el logotip “Letra Q”.»

Onze. L’article 95 queda modificat de la manera següent:

«Article 95. Requisits.

A més del que estableixen les disposicions comunes de l’article 83, els agricultors 
que vulguin optar a aquestes ajudes en qualsevol de les dues línies que estableix 
l’article 94.1 han de comercialitzar sota els requeriments exigibles en cada cas la 
producció de com a mínim un 25 per cent de les vaques d’aptitud làctia de 
l’explotació.»

Dotze. L’article 96 queda modificat de la manera següent:

«Article 96. Condicions de concessió.

1. L’ajuda s’abona per animal elegible i any. Són animals elegibles les vaques 
d’edat igual o superior a 24 mesos que estiguin inscrites en el Registre general 
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d’identificació individual d’animals (RIIA), tal com estableix el Reial decret 728/2007, 
localitzades a l’explotació el 30 d’abril de l’any de sol·licitud, la producció de les 
quals hagi estat comercialitzada a l’empara d’alguna de les línies que estableix 
l’article 94.1.

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

D’àmbit comunitari:

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

D’àmbit nacional:

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

que impliquin uns requisits superiors als que exigeix la normativa general. En aquest 
cas, només es poden acceptar els que incloguin com a elements que aportin valor 
afegit algun dels que s’enumeren tot seguit:

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

mínimes en el pinso de cereals, vitamines, àcids grassos o altres components amb 
la finalitat de millorar la qualitat organolèptica o nutritiva de la llet.

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

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

En tot cas, l’abast del plec s’ha d’estendre des de l’explotació ramadera, de 
manera que el compliment de tots els elements que aportin valor afegit que contingui 
depengui directament de les actuacions realitzades a la mateixa explotació.

Tots els esquemes de certificació s’han d’ajustar al que prevegi la seva norma 
legal corresponent establerta mitjançant normativa bàsica o per l’òrgan competent 
de la comunitat autònoma.

Les entitats independents de control han de verificar el compliment de les 
característiques que aportin valor afegit a través d’auditories, aplicant criteris tècnics 
suficients que permetin assegurar el control de les característiques de tota la 
producció emparada pels esquemes de certificació. El procés de control ha d’incloure 
almenys una visita anual al 25 per cent de les explotacions en l’esquema i cada 
explotació ha de ser visitada, com a mínim, una vegada cada quatre anys quan hi 
hagi elements que aportin valor afegit que no es puguin verificar exclusivament 
mitjançant controls administratius.

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

3. Quant a l’etiquetatge facultatiu amb el logotip “Letra Q”, s’ha de complir el 
que estableix el Reial decret 405/2010, de 31 de març, pel qual es regula l’ús del 
logotip “Letra Q” en l’etiquetatge de la llet i els productes lactis.

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

5. Per determinar el nombre de vaques elegibles per cada explotació que 
compleixi els requisits de l’article 95, s’ha de dividir la quantitat en quilograms 
comercialitzats durant l’any de presentació de la sol·licitud única sota les diferents 
denominacions de qualitat i logotip Letra Q entre el rendiment lacti mitjà reconegut 
per a Espanya en el Reglament (CE) núm. 316/2009 de la Comissió, de 17 d’abril de 
2009, que modifica el Reglament (CE) núm. 1973/2004, derogat pel Reglament (CE) 
núm. 1121/2009, de 29 d’octubre. Tanmateix, l’autoritat competent pot utilitzar 
qualsevol document reconegut per ella per certificar un rendiment mitjà del bestiar 
lleter diferent per a cada agricultor.

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

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

b) En el cas de la resta de denominacions de qualitat i etiquetatge facultatiu 
amb el logotip Letra Q: el 80 per cent de l’import complet de l’ajuda.»

Tretze. S’afegeix un quart paràgraf a l’apartat j) del punt 2 de l’article 109 amb el text 
següent:

«La superfície sol·licitada amb dret al pagament del complement 1.»

Catorze. S’afegeix un cinquè paràgraf a l’apartat j) del punt 2 de l’article 109 amb el 
text següent:

«La superfície sol·licitada amb dret al pagament del complement 2.»

Quinze. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat k) del punt 2 de l’article 109, que 
queda redactat de la manera següent:

«A fi de calcular, si s’escau, els factors de reducció lineal de superfície a què es 
refereix l’apartat 3 de l’article 73, abans del 15 de novembre de l’any de presentació 
de la sol·licitud, la superfície determinada per al pagament de l’ajuda desglossada 
per tipus de denominació de qualitat diferenciant l’agricultura ecològica de les DOP 
i IGP així com d’altres denominacions de qualitat diferenciada reconegudes.»

Setze. L’annex I queda modificat de la manera següent:

Els punts 4 i 5 de l’apartat III queden redactats de la manera següent:

«4. La utilització de les parcel·les indicant en tot cas el producte cultivat, les 
pastures permanents, altres superfícies farratgeres, el guaret i tipus de guaret, els 
cultius permanents, en el cas de la patata si és per a fècula o per a consum humà, 
les superfícies plantades amb plantes forestals de rotació curta (codi NC ex 0602 90 
41), i es pot indicar «no conreu» en el cas de parcel·les no cultivades i declarades 
exclusivament per justificar drets de pagament únic.

5. S’ha de declarar per separat el guaret mediambiental d’acord amb el 
Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, i la 
repoblació forestal de conformitat amb el mateix Reglament o el Reglament (CE) 
1257/1999 del Consell, de 17 de maig de 1999, sobre l’ajuda al desenvolupament 
rural a càrrec del Fons Europeu d’Orientació i de Garantia Agrícola (FEOGA) i pel 
qual es modifiquen i es deroguen determinats reglaments.».
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Disset. L’annex XV se substitueix pel següent:

«ANNEX XV

Dades mínimes que ha de contenir el fitxer informàtic a remetre pels responsables 
de les denominacions de qualitat i de l’etiquetatge facultatiu amb el logotip “Letra 
Q”, amb les explotacions i titulars dels productors de boví de llet que hagin 
comercialitzat tota o part de la seva producció sota els sistemes considerats a 

l’article 94

El fitxer informàtic ha de tenir preferentment format Access en qualsevol de les seves 
versions, tot i que es pot utilitzar qualsevol altre gestor de bases de dades, i ha d’incloure 
els camps següents:

A. Identificació del sistema:

Denominació del sistema.
NIF del titular del sistema.
Telèfon, fax i adreça de correu i electrònica del sistema.

B. Identificació de les explotacions que han comercialitzat la seva producció a 
l’empara dels sistemes que estableix l’article 94 durant l’any de la presentació de la 
sol·licitud única per part del productor:

Quantitat expressada en quilograms de llet comercialitzats per l’explotació a l’empara 
del sistema corresponent durant tot l’any de la sol·licitud.

Codi REGA de l’explotació, conforme al que estableix l’article 5 del Reial decret 
479/2004, de 26 de març.

NIF del titular de l’explotació.»

Disposició addicional única.

La línia d’ajuda establerta a la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 94, basada en 
l’etiquetatge facultatiu amb el logotip «Letra Q», és aplicable a partir de 2011. Així mateix, 
la modificació de l’annex I a què es refereix l’apartat setze és aplicable a partir de 2011.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de novembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

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

ROSA AGUILAR RIVERO
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