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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
12414 Reial decret 990/2014, de 28 de novembre, 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, desplega en el títol V 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.

Espanya ha informat la Comissió Europea de la persistent sequera de caràcter 
excepcional que ha causat des de l’1 d’octubre de 2013 en determinades parts del seu 
territori un esgotament de les pastures i l’escassetat o menor qualitat dels farratges 
disponibles, fet que col·loca els productors de les zones afectades en una situació 
extremadament difícil, ja que han de sotmetre ramats sencers a règims de cria extensiva 
i es veuen obligats a respectar el període de retenció que fixa l’esmentat Reglament 
(CE) núm. 73/2009, del Consell, de 19 de gener. Així doncs, per facilitar que els 
productors de les zones afectades que crien vaques alletants puguin complir els 
seus compromisos financers sense perdre el dret a la prima per vaca alletant, és 
adequat reduir el període de retenció que fixa el Reglament (CE) núm. 73/2009, del 
Consell, de 19 de gener. D’acord amb això, la Comissió ha aprovat el Reglament 
d’execució (UE) núm. 1069/2014 de la Comissió, de 10 d’octubre de 2014, pel qual 
s’estableix una excepció al que disposa el Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, 
de 19 de gener, pel que fa al període de retenció per a la prima de la vaca alletant.

Dins d’aquest marc regulador, es procedeix a modificar el que disposa l’article 26 del 
Reial decret 202/2012, de 23 de gener, per a la campanya 2014 a Espanya, en relació 
amb el període de retenció per a la prima de la vaca alletant que permet reduir el període 
de retenció a cinc mesos en determinades comunitats autònomes. De manera 
conseqüent, s’ha de modificar l’article 65 relatiu a l’ajuda per compensar desavantatges 
específics que afecten els agricultors que mantenen vaques alletants, i igualment reduir 
a cinc mesos el període de retenció en determinades comunitats autònomes, ja que 
quan es van fixar els requisits per a aquesta ajuda, es va establir la mateixa durada del 
període de retenció que s’havia establert per a la prima per vaca alletant. La modificació 
de la durada del període de retenció per a la prima per vaca alletant fa necessari 
modificar en els mateixos termes la durada del període de retenció per a aquest 
pagament, ja que l’existència de períodes de retenció diferents complicaria la gestió de 
manera considerable i crearia un tracte desigual entre productors afectats per les 
mateixes causes que han motivat aquesta modificació emparada en el Reglament de la 
Unió Europea.

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

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 28 de novembre de 2014,
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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. 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 de l’esmentat 
nombre total. Qualsevol variació del nombre d’animals objecte de sol·licitud, inclòs 
el seu trasllat, ha de ser comunicada pel sol·licitant a l’autoritat competent en la 
forma que aquesta determini.

No obstant això, per a la campanya 2014 la durada del període de retenció és 
de cinc mesos, de conformitat amb el Reglament d’execució (UE) núm. 1069/2014 
de la Comissió, de 10 d’octubre 2014, pel qual s’estableix una excepció al que 
disposa el Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener, pel que fa al 
període de retenció per a la prima de la vaca alletant, que autoritza Espanya a 
escurçar el període de retenció de la prima per vaca alletant en la campanya 
esmentada, en les comunitats autònomes següents: Andalusia, Aragó, Illes Balears, 
Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Madrid, Regió de 
Múrcia i Comunitat Valenciana.

En cas que el càlcul del nombre màxim de braves, expressat en forma de 
percentatge, doni com a resultat un nombre fraccionari d’animals, el nombre 
esmentat s’ha d’arrodonir a la unitat inferior si és inferior a 0,5 i al nombre enter 
superior si és igual o superior a 0,5.»

Dos. 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 esmentats a l’article 26.1.a), per les vaques alletants que 
mantinguin durant el període de retenció, que ha de ser com a mínim de sis mesos 
successius a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud. No obstant això, 
per a la campanya 2014, la durada del període de retenció és de cinc mesos i la 
determinació de la càrrega ramadera, als efectes d’aquest Reial decret, s’ha de 
calcular tenint en compte la mitjana de cinc dies, considerant el primer dia de cada 
mes del període de retenció, en les comunitats autònomes següents: Andalusia, 
Aragó, Illes Balears, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, 
Madrid, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana.

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

Disposició transitòria única. Aplicació.

El que disposa aquest Reial decret és aplicable des de l’1 d’agost de 2014.
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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, 28 de novembre de 2014.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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