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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
12486 Reial decret 1391/2012, de 5 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 

202/2012, de 23 de gener, sobre l’aplicació a partir del 2012 dels pagaments 
directes a l’agricultura i a la ramaderia.

El Reial decret 202/2012, de 23 de gener, sobre l’aplicació a partir del 2012 dels 
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia, al títol V desplega les ajudes 
específiques per aplicació de l’article 68 del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, 
de 19 de gener, 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.

Dins d’aquest marc, l’article 26 del Reial decret esmentat s’ha de modificar perquè per 
a la campanya 2012 s’ha aprovat la Decisió d’execució de la Comissió Europea, de 22 de 
juny de 2012, relativa al període de retenció aplicable respecte a la prima per vaca alletant 
concedida a Espanya el 2012, que permet escurçar a 5 mesos el període de retenció de 
la vaca alletant a Espanya.

Entre els programes nacionals que preveu el Reial decret esmentat, figura el 
Programa nacional per a foment d’activitats agrícoles específiques que reportin més 
beneficis agroambientals en determinades espècies del sector dels fruits de clofolla i 
l’aplicació del qual, segons la disposició addicional única, queda condicionada a 
l’aprovació per la Comissió Europea. La Decisió d’execució de la Comissió Europea de 25 
de maig de 2012, per la qual s’aprova el Programa nacional relatiu als fruits de clofolla, 
requereix modificar l’import de les ajudes perquè el dit Programa nacional tingui validesa 
plena.

També s’hi inclouen certs requisits de conreu que han de complir els productors per 
rebre l’ajuda del Programa nacional per al foment de la qualitat de la remolatxa sucrera, 
respecte de les pràctiques agronòmiques adequades en matèria d’ús de llavor, 
tractaments fitosanitaris i de fertilització així com d’aport d’aigua, seguint en aquest sentit 
el criteri posat de manifest per la Comissió de la Unió Europea. Així mateix, s’hi 
reintrodueixen unes obligacions de comptabilitat i informació per a les indústries sucreres, 
que ja eren obligatòries en campanyes anteriors i que per error es van eliminar del Reial 
decret 202/2012, de 23 de gener.

El Reial decret 1363/2012, de 28 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de 
les organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals en el 
sector lacti i s’estableixen les seves condicions de contractació, estableix l’obligatorietat 
de realitzar contractes per escrit en les transaccions realitzades en el sector. Així doncs, 
atès que l’obligatorietat dels contractes té un caràcter general, no s’aplica el requisit 
recollit a l’article 60.2.d) per al boví de llet, en virtut del qual s’exigeix tenir un contracte en 
vigor per al subministrament de llet crua, de cara a la sol·licitud d’ajudes de 2012 i de 
2013.

L’article 65 es modifica per reduir a cinc mesos el període de retenció, ja que quan es 
van fixar els requisits per a aquesta ajuda es va preveure la mateixa durada del període 
de retenció que s’havia establert per a la prima per vaca alletant. La modificació d’aquesta 
durada per a la prima per vaca alletant, per les raons explicades a l’article 26, fa 
necessària la modificació de la durada del període de retenció per a aquest pagament, en 
els mateixos termes que els recollits per a la vaca alletant, ja que l’existència de períodes 
de retenció diferents complicaria la gestió de forma considerable.
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A l’article 97 es modifiquen diverses dates respecte dels terminis en què les comunitats 
autònomes han de remetre la informació. Pel que fa a l’ajuda al cotó, tenint en compte 
que s’ha endarrerit el càlcul de l’import unitari, no és necessari rebre informació a 30 
d’octubre i es pot deixar la data que estableix la reglamentació comunitària. I respecte a 
l’ajuda per compensar els desavantatges específics que afecten els agricultors del sector 
oví, a què es refereix la secció 4a del capítol 2 del títol V, és necessari endarrerir la data 
d’enviament de la informació necessària per al càlcul de l’import unitari d’aquesta ajuda, 
ja que en la data recollida actualment encara no havia finalitzat el període de compliment 
dels requisits establerts per a la seva percepció i, per tant, la informació remesa en aquell 
moment no era completa.

Finalment, es modifica l’annex I, per incloure a l’apartat IV.3 la menció a l’article 66 del 
Reglament (CE) núm. 1122/2009 de la Comissió de 29 d’octubre de 2009, que per error 
no estava inclòs en el Reial decret 202/2012, de 23 de gener.

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 del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 5 
d’octubre de 2012,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 202/2012, de 23 de gener, sobre l’aplicació a 
partir del 2012 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia.

El Reial decret 202/2012, de 23 de gener, sobre l’aplicació a partir del 2012 dels 
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia, queda modificat de la manera següent:

U. El primer paràgraf de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 26, se substitueix pel 
següent:

«c) Respectar el període de retenció corresponent, per a la qual cosa el 
productor ha d’haver mantingut en la seva explotació, durant almenys sis mesos 
successius a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, un nombre de 
vaques alletants almenys igual al 60 per cent del nombre total d’animals pel qual se 
sol·licita la prima i un nombre de braves que no superi el 40 per cent del nombre 
total esmentat. Qualsevol variació del nombre d’animals objecte de sol·licitud, 
inclòs el seu trasllat, ha de ser comunicat pel sol·licitant a l’autoritat competent de 
la forma en què aquesta determini.

No obstant això, per a la campanya 2012 la durada del període de retenció és 
de cinc mesos, de conformitat amb la Decisió d’execució de la Comissió Europea, 
de 22 de juny de 2012, que autoritza Espanya a escurçar el període de retenció de 
la prima per vaca alletant en la campanya esmentada.».

Dos. L’apartat 1 de l’article 44 queda redactat de la manera següent:

«1. De conformitat amb el que estableix l’article 68.2 a) i) del Reglament (CE) 
núm. 73/2009, del Consell, de 19 de gener, la quantia de les ajudes per a cada una 
de les activitats agrícoles subvencionables es fixa en el mateix import. No obstant 
això, s’estableix una diferència, en funció del pendent mitjà SIGPAC, amb els 
imports següents:

a) Per a plantacions en parcel·les o, si s’escau, recintes amb un pendent mitjà 
SIGPAC superior o igual al 10 per cent: 103 euros per hectàrea.

b) Resta de plantacions: 84 euros per hectàrea.».
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Tres. L’article 58 queda modificat de la manera següent:

a) S’afegeix una lletra d) a l’apartat 1, amb el contingut següent:

«d) Els productors de remolatxa han de realitzar les pràctiques agronòmiques 
adequades en matèria d’ús de llavor, tractaments fitosanitaris i de fertilització així 
com d’aport d’aigua, dirigides a millorar la qualitat, si s’escau, en el marc d’un 
programa d’assessorament tècnic especialitzat promogut per les organitzacions de 
productors, la indústria sucrera o l’Administració pública.».

b) S’afegeix un apartat 3, amb el contingut següent:

«3. Les indústries sucreres han de portar un registre comptable específic dels 
lliuraments per a cada agricultor amb el qual tinguin establert un contracte de 
subministrament, han de respondre de la veracitat de les dades de cada lliurament 
previstos a l’apartat 1.b) i les han de posar a disposició de les autoritats competents.

Abans del 15 d’abril següent a l’any de la sol·licitud, les indústries sucreres que 
transformin remolatxa o canya de sucre mitjançant contracte per produir sucre de 
quota han d’enviar, a l’autoritat competent, una relació de tots els productors i els 
lliuraments en quilos, que compleixin els requisits de l’apartat 1.b). La comunitat 
autònoma, receptora de les dades anteriors, ha de remetre a l’autoritat competent 
que correspongui la informació relativa a dades de les sol·licituds úniques no 
presentades en el seu àmbit territorial.».

Quatre. L’article 60.2.d) queda sense contingut.
Cinc. L’apartat 1 de l’article 65 se substitueix pel següent:

«1. Els pagaments es concedeixen als agricultors, tinguin o no drets de prima 
per vaca alletant dels que esmenta l’article 26.1.a), per les vaques alletants que 
mantinguin durant el període de retenció, que ha de ser d’almenys sis mesos 
successius a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. No obstant això, 
per a la campanya 2012 la durada del període de retenció és de cinc mesos i la 
determinació de la càrrega ramadera, als efectes d’aquest article, es calcula tenint 
en compte la mitjana de cinc dies, considerant el primer dia de cada mes del 
període de retenció.

No s’admet un nombre de braves superior al 40% del nombre total d’animals 
objecte de subvenció.».

Sis. L’article 97 queda modificat de la manera següent:

a) L’apartat 1 se substitueix pel següent:

«1. Informació general. Abans del 15 d’agost de l’any de presentació de la 
sol·licitud, i abans del 25 de gener i el 15 de juliol de l’any següent, la informació 
segons s’estableix a l’article 4 apartat 1, lletres a), c) i e), del Reglament (CE) núm. 
1121/2009 de la Comissió de 29 d’octubre de 2009.».

b) La lletra m) de l’apartat 2 se substitueix per la següent:

«Respecte a l’ajuda per compensar els desavantatges específics que afecten 
els agricultors del sector oví, a què es refereix la secció 4a del capítol 2 del títol V 
amb la finalitat de compensar els desavantatges específics lligats a la viabilitat 
econòmica:

●  Abans del 15 de setembre, els llistats a què es refereix l’article 72.3.

A més, en les campanyes 2012 i 2013, per calcular l’import unitari esmentat a 
l’article 72:
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●  Abans del 20 de març de  l’any següent al de presentació de  la sol·licitud, 
nombre total de sol·licituds acceptades per al pagament i nombre d’animals amb 
dret a pagament.».

Set. L’últim paràgraf de l’apartat IV.3 de l’annex I se substitueix pel següent.

«D’acord amb l’apartat 3 article 16 del Reglament (CE) núm. 1122/2009 de la 
Comissió de 29 d’octubre de 2009, ha de figurar en la sol·licitud la declaració del 
productor, afirmant que és conscient que els animals per als quals s’hagi comprovat 
que no estan correctament identificats o registrats en el sistema d’identificació i 
registre poden comptar com a animals respecte dels quals s’han detectat 
irregularitats, segons preveuen els articles 65, 66 i 69 del Reglament (CE) núm. 
1122/2009 de la Comissió de 29 d’octubre de 2009.».

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, 5 d’octubre de 2012.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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