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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
15567 Reial decret 1336/2011, de 3 d’octubre, pel qual es regula el contracte territorial 

com a instrument per promoure el desenvolupament sostenible del medi rural.

Els contractes territorials es conceben com un instrument de suport a les polítiques de 
desenvolupament rural sostenible, amb la intenció d’orientar i incentivar les activitats 
agràries, enteses en un sentit com més ampli millor, cap a la multifuncionalitat i la 
generació d’externalitats positives que contribueixin eficaçment a millorar els aspectes 
econòmics, socials i ambientals que configuren la sostenibilitat del medi rural, tot això 
sota l’aplicació d’un enfocament territorial.

Amb aquests contractes bàsicament es pretén conformar un marc contractual 
mitjançant el qual els titulars de les explotacions agràries assumeixin desenvolupar un 
model d’activitat agrària que generi externalitats positives en els àmbits esmentats, i pel 
qual, en apreciació de l’interès públic d’aquestes externalitats, les administracions 
públiques competents les compensen, incentiven i retribueixen, com a forma de 
reconeixement per la societat dels serveis i les prestacions de caràcter públic que generen 
les explotacions agràries més enllà de la retribució derivada de la venda al mercat dels 
seus productes.

Aquest tipus de contractes els han començat a utilitzar en l’última dècada un nombre 
reduït d’administracions públiques, sempre amb caràcter voluntari per als titulars 
d’explotacions agràries. Així, en el context del que es coneix com a segon pilar de la 
política agrària comuna de la Unió Europea, el Marc nacional de desenvolupament rural 
per al període de programació 2007-2013, aprovat per la Decisió de la Comissió (2007) 
5937 de 28 de novembre de 2007, preveu que les mesures dels eixos 1 i 2 i les 
corresponents a l’article 53 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), es puguin gestionar a través de contractes territorials d’explotació. En 
l’aplicació del marc comunitari esmentat, algunes comunitats autònomes han inclòs 
aquesta fórmula en els seus programes de desenvolupament rural sota diferents 
denominacions, i fins i tot ho han regulat en els seus ordenaments jurídics per a altres 
finalitats. Més recentment, altres comunitats autònomes han assenyalat la voluntat 
d’integrar a curt termini algunes mesures derivades dels seus programes de 
desenvolupament rural dins d’un marc de gestió amb característiques similars a les del 
concepte del contracte territorial.

La consideració i caracterització dels contractes territorials de zona rural com a 
instrument d’articulació d’una política d’Estat s’ha previst en la normativa estatal mitjançant 
la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, 
l’article 16 de la qual es refereix expressament a aquesta figura, i deixa previst que els 
seus requisits, condicions i efectes s’han de desplegar per reglament. A més, el Reial 
decret 752/2010, de 4 de juny, pel qual s’aprova el primer Programa de desenvolupament 
rural sostenible per al període 2010-2014 en aplicació de la Llei 45/2007, de 13 de 
desembre, ja incloïa l’aplicació dels contractes territorials de zona rural dins de la tipologia 
d’accions que les comunitats autònomes poden incloure en els seus plans de zona rural, 
per a les zones rurals i amb el sistema de finançament inclosos en el primer Programa de 
desenvolupament rural sostenible aprovat mitjançant el referit Reial decret, però sense 
arribar a incloure la regulació reglamentària requerida per la Llei 45/2007, de 13 de 
desembre, regulació que sí que s’inclou com a capítol II del present Reial decret.

Tanmateix, la gran potencialitat d’aplicació del concepte del contracte territorial, que 
com ja s’ha assenyalat excedeix la que preveu la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per 
als contractes territorials de les zones rurals del primer Programa de desenvolupament 
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rural sostenible, aconsella crear un marc de regulació més ampli i de caràcter més general 
per a la figura del contracte territorial, i concebre’l com a autèntica mesura o instrument 
de política econòmica general per al medi rural espanyol, que amb caràcter versàtil 
permeti orientar les activitats agràries des d’un punt de vista multifuncional, i aprofitar per 
retribuir-les i incentivar les noves possibilitats de finançament que d’ara endavant es 
presentin. Per a això, dins de l’àmbit de la competència estatal en matèria d’ordenació 
general de l’economia, s’ha considerat necessari establir una norma de caràcter bàsic 
que vertebri el marc i denominador comú de les seves finalitats, continguts, condicions i 
efectes principals, respectant-ne l’aplicació voluntària per les comunitats autònomes, així 
com el ple exercici per aquestes de les seves competències exclusives en matèria agrària, 
en ser les comunitats autònomes les que determinen tots els elements essencials dels 
contractes esmentats. Així mateix, com que es tracta d’assegurar un mínim denominador 
comú per a contractes territorials que procedeixen o poden procedir de diferents àmbits 
normatius, tant estatals com de la Unió Europea, i com que és previsible que la seva 
naturalesa tingui caràcter conjuntural i resulti canviant en funció de la normativa i del fons 
financer d’origen, tenint en compte la doctrina del Tribunal Constitucional s’ha considerat 
adequat el rang d’un reial decret per efectuar la regulació bàsica plantejada.

Les explotacions agrícoles i forestals, en el marc de la normativa aplicable, poden 
aprofitar per si mateixes els recursos cinegètics que tenen associats, o bé cedir a tercers 
la titularitat del seu aprofitament cinegètic mitjançant qualsevol títol vàlid en dret. Com que 
aquest és un cas freqüent, i atesa la importància de l’aprofitament cinegètic en el medi 
rural espanyol, s’ha considerat necessari esmentar expressament els titulars de terrenys 
cinegètics com a cas particular de possible beneficiari dels contractes territorials.

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

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 30 de setembre de 2011,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals comunes

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular amb caràcter bàsic:

a) Els contractes territorials que formalitzin les administracions públiques amb els 
titulars d’explotacions agràries que assenyala l’article 5 d’aquest Reial decret, com a 
instrument de suport al desenvolupament rural sostenible.

b) Els contractes territorials de zona rural que formalitzin les administracions 
públiques competents amb els titulars de les explotacions agràries de les zones rurals 
incloses en el Programa de desenvolupament rural sostenible referit a l’article 5 de la Llei 
45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural.

Article 2. Definició i caràcter del contracte.

1. El contracte territorial és un instrument formal que estableix el conjunt de 
compromisos subscrits entre una administració pública i el titular d’una explotació agrària 
per orientar i incentivar la seva activitat en benefici d’un desenvolupament sostenible del 
medi rural.

2. La subscripció dels contractes territorials que regula aquest Reial decret té 
caràcter voluntari, tant per a les comunitats autònomes que optin per posar-los en 
pràctica, com per als titulars de les explotacions agràries.
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Article 3. Finalitats del contracte territorial.

1. L’objectiu general dels contractes territorials és orientar l’activitat de les 
explotacions agràries a la generació d’externalitats positives que contribueixin al 
desenvolupament sostenible del medi rural.

2. Als efectes d’aquest Reial decret, es consideren «externalitats positives» els 
efectes derivats de l’activitat que es porta a terme en una explotació agrària que 
repercuteixen favorablement sobre béns o fins de caràcter públic, al marge de l’interès o 
benefici que puguin suposar per a la mateixa explotació, i contribueixen a millorar de 
manera significativa els aspectes econòmic, social o ambiental que descriuen la 
sostenibilitat del territori.

3. Per la rellevància de les externalitats positives associades, les administracions 
públiques competents han de procurar orientar els contractes territorials, entre d’altres, 
cap a alguna de les finalitats específiques següents:

a) Evitar la despoblació del medi rural.
b) Implantar una activitat agrària multifuncional que contribueixi, amb interès 

estratègic per al territori, a la vertebració i el reforçament de la cadena de producció, 
transformació i comercialització de béns o serveis, i que pugui repercutir així mateix en la 
millora de la qualitat, la consolidació de mercats locals, la formació, la reducció d’entrades, 
o la millora en la gestió dels residus, subproductes i emissions.

c) Crear i conservar l’ocupació en el medi rural, reduint-ne la temporalitat, i 
fomentant-ne la qualitat i seguretat, la igualtat en l’ocupació, la conciliació de la vida 
laboral i familiar, la fixació al territori de dones i joves, i la integració en la vida laboral de 
persones amb discapacitat o en risc d’exclusió.

d) Mantenir sistemes agraris tradicionals d’alt valor natural o cultural que en la 
conjuntura actual tendeixen a l’abandonament.

e) Conservar i restaurar la qualitat ambiental, el sòl, l’aigua, el patrimoni natural i la 
biodiversitat autòctona silvestre, la diversitat genètica agrària de base territorial, el 
paisatge rural i el patrimoni cultural.

f) Contribuir a la consecució dels objectius de conservació dels espais de la Xarxa 
Natura 2000 o altres espais o àrees protegides.

g) Contribuir a la consecució d’objectius específics de desenvolupament rural 
sostenible expressament previstos en els plans de zona rural que desenvolupen el 
Programa de desenvolupament rural sostenible, o en les directrius estratègiques 
territorials d’ordenació rural.

h) Propiciar el reconeixement per la societat de les externalitats positives generades 
per les activitats agràries.

Article 4. Tipologia i contingut dels contractes territorials.

1. A criteri de la comunitat autònoma, els contractes territorials poden ser de caràcter 
individual quan les seves finalitats específiques i els compromisos i les contraprestacions 
aplicables es determinin cas per cas segons la situació i les potencialitats de cada 
explotació, o bé establir-se per tipus homogenis quan persegueixin unes mateixes 
finalitats específiques, estiguin dirigits a explotacions agràries que comparteixin la mateixa 
tipologia, zona rural o altres circumstàncies, o tinguin el mateix finançament o normativa 
específica de regulació. Els contractes d’un mateix tipus han de tenir continguts comuns, 
sense perjudici que cadascun pugui incorporar els elements necessaris d’ajust a la 
situació i potencialitats pròpies de cada explotació.

2. En la definició del contingut del contracte territorial, les comunitats autònomes 
han de considerar, almenys, els elements següents:

a) El seu codi autonòmic de registre, amb identificació si s’escau del tipus de 
contracte territorial.

b) L’administració subscriptora.
c) La identificació del titular o titulars beneficiaris.
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d) La identificació territorial, inclosa la referència cadastral, de la totalitat o de la part 
de l’explotació acollida, la superfície, total i per usos del sòl segons classificació 
compatible amb SIOSE (Sistema d’informació d’ocupació del sòl a Espanya) i Eurostat.

e) Les finalitats específiques del contracte.
f) La seva durada.
g) Els compromisos que el beneficiari ha de complir en l’explotació agrària.
h) Les contraprestacions que l’administració subscriptora es compromet a atorgar al 

beneficiari.
i) Les línies de finançament i si s’escau la norma o normes reguladores del contracte.
j) Les modalitats de control, seguiment i avaluació, i la minoració o pèrdua de les 

contraprestacions en funció del grau d’incompliment dels compromisos.
k) Les incompatibilitats.
l) El règim de pròrrogues, modificacions, subrogacions, resolució i extinció.
m) El règim jurídic del contracte, i quan escaigui la jurisdicció o arbitratge a què en 

cas de conflicte se sotmeten les parts.

Article 5. Beneficiaris dels contractes.

1. Poden subscriure contractes territorials:

a) Els titulars de les explotacions agràries a què es refereix l’article 2 de la Llei 
19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, incloses les 
persones físiques que tinguin la titularitat compartida, sempre que actuïn solidàriament i 
es trobin inscrites en el registre autonòmic corresponent.

b) Els titulars de la gestió i l’aprofitament de forests o terrenys forestals.
c) Els titulars de terrenys cinegètics.
d) Les agrupacions i associacions de titulars, les comunitats de béns i qualsevol 

altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat dels tipus a), b) i c) anteriors que puguin 
portar a terme els compromisos del contracte.

2. En el cas dels beneficiaris del tipus d) de l’apartat anterior que manquin de 
personalitat jurídica, tant en la sol·licitud com en la formalització del contracte territorial 
s’hi han d’especificar els compromisos adquirits per cada membre de l’agrupació, així 
com la contraprestació de l’administració que correspongui a cadascun, i la seva resposta 
individual o solidària en cas d’incompliment.

3. Per poder subscriure contractes territorials, els interessats ho han de sol·licitar 
prèviament en la forma que prevegin les convocatòries o els procediments que les 
comunitats autònomes facin a l’efecte i, si s’escau, acreditar el compliment dels requisits 
establerts en les bases o normes reguladores corresponents.

4. Els qui es trobin inhabilitats en ferm per rebre subvencions de les administracions 
públiques no poden subscriure contractes territorials. Si aquesta inhabilitació es produeix 
durant la vigència del contracte, aquest passa a considerar-se nul des del moment de la 
inhabilitació a tots els efectes, amb pèrdua des del moment esmentat del dret a percebre 
les contraprestacions pactades.

Article 6. Durada, compromisos i contraprestacions del contracte.

1. La durada del contracte territorial ha de ser apropiada a la consecució de les 
finalitats específiques que en cada cas tingui establertes. Quan el seu compliment 
requereixi l’adopció de compromisos plurianuals a mitjà o llarg termini, s’ha de procurar 
establir-lo pel període de vigència més gran que resulti compatible amb la normativa i 
programació pressupostàries, i si s’escau amb la normativa específica del seu marc de 
finançament.

2. Els compromisos del beneficiari han de ser coherents amb les finalitats 
específiques assignades al contracte territorial, s’han de referir a les activitats a dur a 
terme en l’explotació agrària acollida, i han d’estar adaptats a les característiques i 
potencialitats individuals de l’explotació.
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3. Prèviament a la subscripció del contracte territorial, i especialment en els de 
caràcter individual, l’administració competent pot efectuar, o bé requerir el titular perquè 
l’aporti amb la sol·licitud, un diagnòstic de la situació de l’explotació i de la seva capacitat 
per generar externalitats positives que permeti l’assignació de finalitats específiques i la 
definició dels compromisos i les contraprestacions aplicables al cas.

4. El contracte territorial ha de reflectir els compromisos que ha de complir el 
beneficiari, expressats de forma determinada i concreta en els aspectes qualitatius i 
quantitatius, de manera que el contingut resulti comprensible i inequívoc per al titular, i el 
compliment resulti objectivament verificable per l’administració responsable del control.

5. Els contractes territorials que se subscriguin i afectin en tot o en part espais de la 
Xarxa Natura 2000 o altres espais o àrees protegides han de contenir compromisos 
conformes al seu instrument de gestió i apropiats a l’assoliment dels objectius de 
conservació que els espais esmentats tinguin establerts.

6. La subscripció i compliment dels compromisos del contracte dóna dret al 
beneficiari a percebre les contraprestacions que s’hi determinin, així com a beneficiar-se 
de les preferències i prioritats que legalment li siguin aplicables.

7. Les contraprestacions que l’administració subscriptora es comprometi a atorgar al 
beneficiari del contracte han de ser adequades per compensar els efectes negatius sobre 
l’economia de l’explotació que es derivin del compliment dels compromisos adoptats, i s’hi 
poden afegir, a criteri de l’administració subscriptora:

a) Un incentiu per estimular la implantació dels contractes en el territori i facilitar 
l’assoliment de les seves finalitats específiques.

b) Un diferencial en l’incentiu esmentat en funció de la priorització per tipus de 
beneficiaris que faci la comunitat autònoma segons l’article següent i

c) Una component per a la remuneració de les externalitats positives generades.

8. Les contraprestacions referides poden ser de naturalesa econòmica, o bé, a criteri 
de l’administració subscriptora, es poden atorgar en espècie mitjançant la realització per 
l’administració esmentada en benefici de l’explotació d’inversions materials o immaterials, 
lliurament de béns, o prestació de serveis o assistència tècnica. Així mateix, a criteri de 
l’administració competent, es poden utilitzar amb el mateix fi exempcions i bonificacions 
fiscals, o qualsevol altre tipus de benefici o prioritat que estigui legalment establert a 
l’efecte.

Article 7. Prioritats entre beneficiaris per a la subscripció dels contractes i nivells 
d’incentiu.

1. Les comunitats autònomes han de determinar en les seves bases o normes 
reguladores dels contractes territorials els règims de prioritat per a la subscripció en funció 
del tipus de beneficiari, i si s’escau els nivells d’incentiu aplicables.

2. Per a la determinació de les prioritats esmentades, les comunitats autònomes han 
de tenir en compte almenys:

a) Els titulars d’explotacions prioritàries de la Llei 19/1995, de 4 de juliol.
b) Les persones amb la condició d’agricultor professional definida a la Llei 19/1995, 

de 4 de juliol, i les persones amb la condició de professional de l’agricultura definida a la 
Llei 45/2007, de 13 de desembre, particularment quan resultin titulars d’explotacions 
territorials definides a l’article 16 apartats 3 i 4 de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, o 
bé d’explotacions qualificades i registrades com a ecològiques o d’explotacions incloses 
en espais de la Xarxa Natura 2000. En aquests dos últims casos, el nivell de prioritat s’ha 
de graduar en funció de la part de l’explotació objecte del contracte que està efectivament 
qualificada d’«ecològica», o que estigui efectivament inclosa en espais de la Xarxa 
Natura 2000.

c) Les dones, i les persones titulars o cotitulars que tinguin la condició de joves 
agricultors segons la Llei 19/1995, de 4 de juliol.
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d) Les cooperatives, societats agràries de transformació, i empreses agràries 
d’economia social.

e) Les explotacions en règim de titularitat compartida.

Article 8. Procediment per a la subscripció dels contractes.

1. Per aplicar els contractes territorials en el seu territori, les comunitats autònomes 
han d’aprovar les bases o normes reguladores corresponents, i si s’escau han d’efectuar i 
resoldre les convocatòries oportunes.

2. Les bases o normes reguladores esmentades s’han de publicar en el diari oficial 
de la comunitat autònoma, i han de contenir almenys:

a) Les finalitats perseguides.
b) L’àmbit territorial i el tipus d’explotacions agràries a què els contractes van dirigits.
c) Els requisits que han de complir els beneficiaris.
d) Els criteris objectius i el procediment per a la selecció dels beneficiaris i la 

subscripció del contracte.
e) La naturalesa dels compromisos que ha d’adoptar el titular de l’explotació, i els 

criteris per a la seva determinació en cada explotació.
f) La naturalesa de les contraprestacions que s’han d’atorgar al beneficiari, i els 

criteris per a la seva determinació.
g) El sistema de verificació i control del compliment dels compromisos, i el règim 

aplicable en cas d’incompliment.
h) El règim d’incompatibilitats.
i) El règim de pròrrogues, modificació, subrogació, resolució i extinció dels contractes.

3. Quan les contraprestacions incloses en els contractes tinguin la naturalesa d’una 
subvenció, les bases reguladores també han d’incorporar els elements requerits per la 
normativa estatal bàsica per a la matèria esmentada.

Article 9. Informe anual nacional de l’estat d’aplicació del contracte territorial.

1. Les comunitats autònomes han de mantenir un sistema apropiat de gestió de la 
informació associada als contractes territorials vigents en els seus territoris, i han de 
remetre anualment al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí la informació 
necessària per a l’elaboració d’un informe anual nacional de l’estat d’aplicació del 
contracte territorial, dins del primer quadrimestre del següent any natural.

2. En l’informe esmentat, les dades s’han d’organitzar per comunitats autònomes, 
diferenciant si s’escau dins de cadascuna els diferents tipus de contracte existents l’any 
de referència. Per a cada comunitat, i si s’escau per a cada tipus de contracte, s’ha de 
facilitar informació relativa almenys a:

a) Administració que el subscriu.
b) Denominació del tipus de contracte.
c) Territori d’aplicació.
d) Durada.
e) Norma reguladora.
f) Finançament.
g) Finalitats específiques del contracte, en coherència amb les de l’article 3.3.
h) Resum dels compromisos generals o específics dels beneficiaris.
i) Contraprestacions econòmiques o d’una altra naturalesa aplicades.
j) Nombre de contractes: al principi, altes, baixes i al final del període anual.
k) Nombre de contractes classificats per tipus de beneficiari, diferenciant almenys 

els tipus que assenyala l’article 7.2.
l) Superfície acollida: al principi, altes, baixes i al final del període anual.
m) Superfície acollida classificada per tipus de beneficiaris, diferenciant els tipus 

que assenyala l’article 7.2, al final del període anual.
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n) Superfície acollida classificada per tipus d’usos del sòl, segons tipologia 
compatible amb SIOSE i Eurostat, al final del període anual.

o) Superfície acollida en zones rurals del Programa de desenvolupament rural 
sostenible, en espais de la Xarxa Natura 2000, o altres espais o àrees protegides, al final 
del període anual.

p) Despesa pública derivada, total i per ens finançador.
q) Percentatge de contractes amb incompliment detectat, i reduccions en les 

contraprestacions econòmiques aplicables.
r) Avaluació dels efectes i les externalitats aconseguides amb el contracte.

3. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de posar a disposició del 
públic els informes anuals nacionals de l’estat d’aplicació del contracte territorial que 
elabori a partir de les dades facilitades per les comunitats autònomes.

4. El Consell per al Medi Rural pot adoptar criteris comuns per orientar l’obtenció i 
comunicació per les comunitats autònomes de la informació relativa als contractes 
territorials, així com dels formats aplicables a l’informe anual.

5. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí pot subscriure convenis de 
col·laboració amb les comunitats autònomes per millorar el nivell de l’avaluació dels 
efectes i les externalitats derivades dels contractes territorials.

CAPÍTOL II

Contractes territorials de zona rural

Article 10. Definició i àmbit d’aplicació.

Els contractes territorials de zona rural que preveu l’article 16.2 de la Llei 45/2007, de 
13 de desembre, són contractes territorials que s’emmarquen en el Programa de 
desenvolupament rural sostenible aprovat pel Govern de la Nació en aplicació de la Llei 
esmentada, i tenen per àmbit territorial específic les zones rurals incloses en el Programa 
esmentat a iniciativa de les comunitats autònomes.

Article 11. Règim.

1. Als contractes territorials de zona rural els són aplicables les disposicions generals 
aplicables als contractes territorials contingudes en el capítol I d’aquest Reial decret, així 
com les específiques que assenyala el present capítol. No es poden considerar contractes 
territorials de zona rural els que no compleixin alguna d’aquestes disposicions generals o 
específiques.

2. Els contractes territorials de zona rural han de ser específics per a cada zona, en 
funció de les seves característiques peculiars i de les orientacions que es puguin donar a 
les seves explotacions per reforçar la sostenibilitat del territori, especialment pel que fa als 
aspectes ambientals i socials.

3. El contingut dels contractes territorials de zona rural ha de ser conforme a les 
disposicions aplicables que conté el Programa de desenvolupament rural sostenible, així 
com a les determinacions de les directrius estratègiques territorials d’ordenació rural de la 
comunitat autònoma, en cas que n’hi hagi. Les seves principals finalitats i compromisos 
s’han de trobar previstos en els plans de zona rural aprovats per les comunitats autònomes 
que s’hagin concertat entre aquestes i l’Administració General de l’Estat.

4. Els compromisos dels contractes territorials de zona rural han de ser diferents i 
trobar-se perfectament delimitats d’altres compromisos que ja puguin estar previstos i 
finançats per fons comunitaris.

5. Els contractes territorials de zona rural els ha de finançar al 50 per cent 
l’Administració General de l’Estat, de conformitat amb el conveni de col·laboració subscrit 
a l’efecte amb cada comunitat autònoma, i dins dels límits pressupostaris que assenyali el 
conveni esmentat.
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Article 12. Prioritats.

La subscripció de contractes territorials de zona rural és un requisit necessari perquè 
els titulars de les explotacions agràries es puguin beneficiar de les preferències i prioritats 
que estableix l’article 16.1 de la Llei 45/2007, de 13 de desembre.

Disposició transitòria única. Contractes territorials d’explotació emmarcats en els 
programes de desenvolupament rural.

Els contractes territorials d’explotació o acords equivalents subscrits entre les 
administracions competents i els titulars d’explotacions agràries que s’emmarquin en els 
programes de desenvolupament rural de les comunitats autònomes, mantenen les seves 
característiques i efectivitat, d’acord amb la normativa autonòmica que els regula.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència sobre bases i coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 d’octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

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

ROSA AGUILAR RIVERO
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