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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
354 Reial decret 2/2013, d’11 de gener, 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, per a l’any 2013 i següents, pel que fa 
a diversos règims d’ajuda.

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, 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 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 Reglament (CE) núm. 1290/2005, (CE) núm. 247/2006, (CE) núm. 378/2007 i es 
deroga el Reglament (CE) núm. 1782/2003.

A partir de l’1 de gener de 2012, gairebé tots els pagaments directes van passar a ser 
desacoblats, i alguns règims d’ajuda van quedar lligats a la superfície o a la producció i 
altres sectors van seguir rebent una ajuda específica via article 68 del Reglament (CE) 
núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009. Aquest manteniment i pròrroga, així 
com els canvis en la distribució de les ajudes es van traslladar a la normativa nacional a 
través del Reial decret 202/2012, de 23 de gener, sobre aplicació a partir de 2012 dels 
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia, i es va derogar el Reial decret 66/2010, 
de 29 de gener, d’aplicació durant els anys 2010 i 2011.

Tanmateix, s’ha considerat convenient i necessari establir una sèrie de modificacions 
en el text originari.

En relació amb el sector dels fruits de clofolla es considera necessari mantenir, per un 
any més, la pròrroga de l’ajuda nacional per superfície, amb la finalitat d’esmorteir els 
efectes derivats del canvi de règim de l’ajuda comunitària, en el seu segon any d’aplicació 
com a ajuda dissociada, per tal de tenir una transició ordenada.

En el títol V del Reial decret 202/2012, de 23 de gener, s’estableixen les ajudes 
específiques per aplicació de l’article 68 del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, 
de 19 de gener. Les ajudes específiques als productors en aplicació de l’article 68 del 
Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener, a excepció del Programa 
nacional per al foment de rotacions de conreu en terres de secà (títol V, capítol I, 
secció 1a) i del Programa nacional per al foment d’activitats agrícoles específiques que 
reportin més beneficis agroambientals en determinades espècies del sector dels fruits de 
clofolla (ídem, secció 3a), estan subjectes, segons l’article 69.4 Reglament (CE) núm. 
73/2009, del Consell, de 19 de gener, a un límit total equivalent al 3,5% del límit màxim 
nacional que determina l’annex VIII del mateix Reglament. Aquest límit màxim nacional 
s’ha modificat mitjançant el Reglament d’execució (UE) núm. 313/2012, de la Comissió, 
de 12 d’abril de 2012, que modifica els annexos IV i VIII del Reglament (CE) núm. 73/2009 
del Consell, pel qual s’estableixen disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda 
directa als agricultors en el marc de la política agrícola comuna, i es redueix respecte de 
l’any 2012, per a l’any 2013 i successius, en 142,749 milions d’euros la quantia 
corresponent a Espanya, la qual cosa fa necessari emprendre una reducció corresponent 
en les quanties de les ajudes subjectes al límit del 3,5%, és a dir, per quantia de 5.010.400 
euros. És necessari, per tant, establir mitjançant reial decret les modificacions per a 2013 
i anys següents de les dotacions financeres d’algunes de les ajudes específiques 
subjectes al límit del 3,5% esmentat, tenint en compte que la reducció no es porta a terme 
de manera lineal aplicant una proporcionalitat a totes les mesures, ja que es té en compte 
l’origen dels fons per al seu finançament.
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D’altra banda, també es fa necessari clarificar alguns aspectes molt concrets 
relacionats amb l’aplicació pràctica de les ajudes, amb la finalitat de facilitar la coordinació 
entre les administracions i assegurar una actuació homogènia d’aquestes respecte de la 
concessió de les ajudes.

En aquest marc, cal ressaltar que, com a conseqüència de les observacions 
efectuades per la Comissió Europea durant les auditories, el Fons espanyol de garantia 
agrària (FEGA) ha elaborat un pla de mesures per a la millora de l’actualització del 
Sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC). Una de les mesures 
incloses en aquest pla és la d’aplicar un coeficient d’admissibilitat a les superfícies de 
pastures, ja que segons el parer de la Comissió en algunes comunitats autònomes es 
paguen en la seva totalitat fins i tot quan aquestes no són admissibles al 100%, i per tant 
s’ha de modificar el Reial decret en aquest sentit.

També es modifica la redacció del Reial decret en aspectes relatius al sistema de 
certificació a què està sotmès el Programa nacional per al foment de la qualitat de la 
remolatxa sucrera, amb l’objectiu de facilitar-ne l’aplicació en vista de l’experiència 
adquirida durant el seu primer any d’execució.

Finalment, es corregeix un error material existent en el paràgraf b) de l’apartat 3 de 
l’article 81 en el qual s’estableix el reconeixement oficial dels esquemes de certificació de 
qualitat d’àmbit nacional.

En l’elaboració d’aquesta norma s’han consultat 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 11 
de gener de 2013,

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. A l’article 2 s’afegeix una nova lletra n), amb el contingut següent:

«n) Coeficient d’admissibilitat de pastures: a les superfícies de pastures que 
presentin característiques que n’impedeixin un aprofitament total per la presència 
d’elements improductius com ara roquerars, llacunes i altres zones sense 
vegetació, així com pendents elevats o altres característiques que determini 
l’autoritat competent, se’ls ha d’assignar en el Sistema d’informació geogràfica de 
parcel·les agrícoles (SIGPAC) un coeficient que reflecteixi el percentatge 
d’admissibilitat a nivell de recinte SIGPAC, de manera que en el recinte esmentat la 
superfície admissible màxima, als efectes dels règims d’ajudes directes, sigui la 
superfície del recinte multiplicada pel coeficient esmentat. En cas de disconformitat 
amb el coeficient assignat es pot presentar una al·legació motivada al SIGPAC.»

Dos. A l’article 8 s’afegeix un nou apartat 4, amb el contingut següent:

«4. Als efectes del que estableix aquest article, s’ha de tenir en compte la 
definició de l’article 2 n).»

Tres. L’article 20 queda redactat de la manera següent:
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«Article 20. Objecte i àmbit d’aplicació.

Els agricultors amb plantacions d’ametller, avellaner, noguera, pistatxer i 
garrofer, que compleixin les condicions que consten a l’article següent, es poden 
beneficiar d’una ajuda nacional per superfície per als anys 2012 i 2013.»

Quatre. L’apartat 3 de l’article 54 queda redactat de la manera següent:

«3. La dotació pressupostària del Programa és de 13.432.000 euros l’any i és 
aplicable a partir de la campanya 2012.»

Cinc. L’apartat 2 de l’article 58 queda redactat de la manera següent:

«2. La producció de remolatxa sucrera objecte de l’ajuda està sotmesa a un 
sistema de certificació de la qualitat dels aliments que es pot efectuar per les 
modalitats següents, a elecció de cada comunitat autònoma en el seu àmbit 
territorial:

a) Organismes de certificació, privats o públics, que justifiquin estar acreditats 
per certificar els requisits exigits en el Programa, en compliment de la norma UNE/
EN/45011.

b) Un òrgan de control, amb capacitat jurídica suficient, que certifiqui el 
compliment dels requisits exigits en el sistema de certificació. L’òrgan de control ha 
de disposar dels recursos i instal·lacions adequats per portar a terme les 
comprovacions que es determinin. Els controls s’han de fer d’acord amb el 
programa de control aprovat per la comunitat autònoma.»

Sis. En l’apartat 2 de l’article 65 s’afegeix un tercer paràgraf, amb el contingut 
següent:

«En relació amb el que estableix el paràgraf anterior, s’ha de tenir en compte la 
definició de l’article 2 n).»

Set. La lletra f) de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 67 es modifiquen de la manera 
següent:

1. La lletra f) de l’apartat 1 se substitueix per la següent:

«f) Etiquetatge facultatiu desenvolupat d’acord amb el que preveu el Reial 
decret 1703/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores 
per a la concessió de les subvencions a les agrupacions de productors en els 
sectors oví i caprí en l’exercici 2012, 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 en 
la Comunitat Autònoma del País Basc. A més han de ser conformes amb les 
condicions reconegudes mitjançant la Resolució de 19 de desembre de 2011, de la 
Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders, per la qual s’aprova la guia de 
l’etiquetatge facultatiu de carn de xai i cabrit o amb qualsevol esquema de 
certificació de qualitat equivalent reconeguda per les autoritats competents 
autonòmiques als territoris forals mitjançant la norma corresponent.

A aquests efectes, a partir de la informació aportada per les comunitats 
autònomes d’acord amb el que estableix la lletra l) de l’apartat 2 de l’article 97, el 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha d’elaborar i 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 establertes en aquest apartat.»
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2. L’apartat 2 queda redactat de la manera següent:

«2. La dotació pressupostària per a aquesta ajuda específica és de 7.200.000 
euros l’any 2012 i de 6.800.000 euros l’any 2013.»

Vuit. L’apartat 1 de l’article 69 queda modificat de la manera següent:

«1. 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 denominacions de qualitat d’àmbit nacional: el 80 per cent de 
l’import complet de l’ajuda.

En cas que en una explotació es comercialitzin simultàniament produccions de 
qualitat sota denominacions dels dos àmbits, comunitàries i nacionals, el càlcul del 
nombre d’animals amb dret a pagament per a cada un dels àmbits, comunitari i 
nacional, s’ha de fer de la manera següent:

Si la producció comercialitzada sota l’àmbit comunitari és suficient per assolir el 
percentatge mínim que dóna dret a l’ajuda, amb independència de la producció de 
qualitat assolida en l’àmbit nacional, tots els animals de l’explotació amb dret a 
pagament han de cobrar l’import complet de l’ajuda.

Si no s’assoleix aquest mínim amb la producció de qualitat d’àmbit comunitari, 
però entre les produccions de qualitat nacionals i comunitàries sí que s’assoleix el 
nombre d’animals amb dret a pagament per a cada un dels àmbits, comunitari i 
nacional, s’ha de calcular proporcionalment a la producció comercialitzada en cada 
un d’aquests.

Per poder fer el pagament de l’ajuda, els responsables dels plecs d’etiquetatge 
facultatiu, consells reguladors de les indicacions geogràfiques protegides, 
denominacions d’origen protegides o les entitats que acrediten la producció 
ramadera ecològica i integrada, han de comunicar als organismes competents, a 
aquests efectes, abans de l’1 de febrer de l’any següent al de la presentació de la 
sol·licitud única, la informació necessària sobre les explotacions i titulars que hagin 
comercialitzat la seva producció durant l’any anterior a l’empara d’aquests 
programes de qualitat dels quals siguin responsables, segons les dades mínimes 
que s’especifiquen a l’annex XII.»

Nou. L’apartat 2 de l’article 70 se substitueix pel següent:

«2. La dotació pressupostària per a aquesta ajuda específica és de 
28.200.000 euros l’any 2012 i de 26.500.000 euros l’any 2013.»

Deu. L’apartat 2 de l’article 71 queda modificat de la manera següent:

«2. Les ajudes es limiten a titulars d’explotacions d’oví agrupats en entitats 
associatives constituïdes abans de la data de finalització del termini de presentació 
de la sol·licitud única en alguna de les entitats associatives que defineix l’article 6 
a) i b) de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions 
agràries, amb uns censos mínims de femelles reproductores elegibles, propietat 
dels titulars d’explotació agrupats, de 5.000 reproductores, i que hagin portat a 
terme actuacions abans de l’últim dia de presentació de la sol·licitud, recollides en 
els seus estatuts, per a la consecució d’algun dels objectius següents:

a) La dotació d’infraestructures per a l’engreix i la tipificació de xais i/o la 
comercialització en comú de la seva carn, llet o productes lactis i/o llana.

b) Emprendre accions comunes per millorar la traçabilitat i/o etiquetatges de 
la producció.
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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.

Un titular d’explotació d’oví només pot presentar una única sol·licitud d’ajuda 
vinculada a l’entitat associativa, que ha d’indicar a la sol·licitud.

Per tenir dret a l’ajuda s’ha de comprovar que el sol·licitant, com a membre de 
l’entitat associativa, ha participat durant l’any de sol·licitud en alguna de les 
activitats esmentades anteriorment, portades a terme per la dita entitat.»

Onze. L’apartat 2 de l’article 73 se substitueix pel següent:

«2. La dotació pressupostària per a aquesta ajuda específica és de 4.700.000 
euros l’any 2012, i de 4.400.000 euros l’any 2013.»

Dotze. L’article 76 queda redactat de la manera següent:

«Article 76. Objecte, àmbit d’aplicació i dotació.

1. En virtut de l’article 68.1 b) del Reglament (CE) núm. 73/2009, del Consell, 
de 19 de gener, es concedeix una ajuda específica a les explotacions de boví de 
llet espanyoles per facilitar-ne l’adaptació a l’eliminació progressiva del règim de 
quotes.

2. La dotació pressupostària per a aquesta ajuda específica l’any 2012 és de 
56.010.400 euros. Aquest import es distribueix de la manera següent:

a) 51.210.400 euros per a una ajuda a les explotacions ubicades en zones 
desafavorides, segons la relació que consta a l’annex 9.1.1. Llista de zones 
desafavorides d’Espanya del programa de desenvolupament rural de les mesures 
d’acompanyament del període de programació 2000-2006, aprovat per la Decisió C 
(2000) 3549, de 24 de novembre, i modificat per la Decisió C (2006) 607, de 22 de 
febrer, així com les modificacions d’aquesta relació que constin als programes de 
desenvolupament rural de les comunitats autònomes, d’acord amb les disposicions 
específiques que es defineixin d’acord amb el procediment esmentat a l’article 90, 
apartat 2, del Reglament (CE) núm. 1698/2005, de 20 de setembre, amb el 
desglossament següent:

1r 18.200.000 euros per a una ajuda a les explotacions ubicades en zones de 
muntanya i zones amb dificultats específiques.

2n 19.600.000 euros per a una ajuda a les explotacions ubicades en altres 
zones desafavorides diferents de les de muntanya afectades per desavantatges 
naturals.

3r 13.410.400 euros per a una ajuda complementària a les explotacions 
ubicades a les zones anteriors que a més disposin de la base territorial per a 
l’alimentació del bestiar productor de llet de conformitat amb el que estableix 
l’article 77.

A aquests efectes, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per la seva 
condició d’insularitat, s’assimila als efectes d’aquesta mesura a zona desafavorida 
amb dificultats específiques en la totalitat del seu territori.

b) 4.800.000 euros per a una ajuda a les explotacions ubicades a la resta de 
zones del territori espanyol diferents de les previstes anteriorment.

3. Per a l’any 2013, la dotació pressupostària per a aquesta ajuda específica 
és de 53.400.000 euros, que es distribueixen de la manera següent:
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a) 48.900.000 euros per a una ajuda a les explotacions ubicades a les zones 
desafavorides que esmenta l’apartat 2 a), amb el desglossament següent:

1r 17.100.000 euros per a una ajuda a les explotacions ubicades en zones de 
muntanya i zones amb dificultats específiques.

2n 18.400.000 euros per a una ajuda a les explotacions ubicades en altres 
zones desafavorides diferents de les de muntanya afectades per desavantatges 
naturals.

3r 13.400.000 euros per a una ajuda complementària a les explotacions 
ubicades a les zones anteriors que a més disposin de la base territorial per a 
l’alimentació del bestiar productor de llet de conformitat amb el que estableix 
l’article 77.

A aquests efectes, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per la seva 
condició d’insularitat, s’assimila als efectes d’aquesta mesura a zona desafavorida 
amb dificultats específiques en la totalitat del seu territori.

b) 4.500.000 euros per a una ajuda a les explotacions ubicades a la resta de 
zones del territori espanyol diferents de les previstes anteriorment.»

Tretze. La lletra b) de l’apartat 3 de l’article 81 passa a tenir la redacció següent:

«b) L’autorització provisional produeix efectes durant el termini màxim de dos 
anys des de la data de la seva notificació a l’organisme sol·licitant, o fins que siguin 
acreditats, si el termini és menor. Si l’organisme independent de control no obté 
l’acreditació en aquest termini, l’autorització provisional caduca automàticament, 
sense que la mateixa persona física o jurídica pugui tornar a sol·licitar una altra 
autorització provisional a la mateixa comunitat autònoma o a una altra. No obstant 
això, si la no-obtenció de l’acreditació es deu a causes alienes a l’organisme, 
aquest termini es pot prorrogar sis mesos més.»

Catorze. L’article 85 queda redactat en els termes següents:

«Article 85. Contingut de la sol·licitud única.

1. La sol·licitud única s’ha de formalitzar en els formularis i suports establerts 
a aquest efecte per les autoritats competents.

2. La sol·licitud única es pot presentar per mitjans electrònics o per qualsevol 
de les formes que estableixi l’autoritat competent.

3. En la sol·licitud única s’han de declarar totes les parcel·les agrícoles de 
l’explotació, fins i tot aquelles per les quals no se sol·liciti cap règim d’ajuda.

La identificació de cada parcel·la agrícola s’ha de realitzar mitjançant el codi 
d’identificació del recinte o recintes SIGPAC que la integrin i s’ha d’indicar la 
superfície en hectàrees amb dos decimals.

4. L’agricultor ha de fer una declaració expressa en la qual ha de donar la 
seva conformitat a la delimitació, l’ús i altra informació continguda en el SIGPAC 
per a cada un dels recintes declarats. En cas contrari, ha de fer les al·legacions 
corresponents segons s’especifica a l’article següent.

5. Basant-se en els criteris i procediments que, si s’escau, estableixi l’autoritat 
competent, l’agricultor ha de declarar en la sol·licitud única l’aprofitament dels 
recintes de pastures o les tasques de manteniment realitzades en aquests.

6. A més del que preveu aquest article, la sol·licitud ha de contenir com a 
mínim la informació que recull l’annex I acompanyada, segons el règim d’ajudes 
que se sol·liciti, de la documentació addicional que indiquen els annexos 
corresponents. No obstant això, en funció de la informació que estigui a disposició 
de l’autoritat competent, aquesta ha de decidir la informació i la documentació a 
presentar per l’agricultor.»
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Quinze. L’article 88 queda redactat de la manera següent:

«Article 88. Modificació de les sol·licituds.

Una vegada finalitzat el termini per a la presentació de la sol·licitud única, els 
agricultors poden afegir, fins el 31 de maig, parcel·les individuals o drets de 
pagament individuals sempre que es compleixin els requisits fixats en el règim 
d’ajuda de què es tracti. A més, es pot modificar l’ús o el règim d’ajuda de les 
parcel·les agrícoles ja declarades en la sol·licitud única sempre que aquest ja 
s’hagi sol·licitat amb altres parcel·les en la sol·licitud única.

Quan aquestes modificacions repercuteixin en algun justificant o contracte que 
s’ha de presentar, també està permès modificar-lo.»

Setze. A l’article 91 s’afegeix un apartat 4, amb el contingut següent:

«4. En el cas de pastures s’ha de portar a terme un seguiment específic per 
comprovar que compleixen el que estableixen els apartats 3 i 4 de l’article 8.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de gener de 2013.

JUAN CARLOS R.

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