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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
13259

Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments
directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments
en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.

La política agrícola comuna, des dels anys noranta, ha anat integrant progressivament
les noves demandes de la societat europea. En aquest sentit, són condicionants de la
PAC el medi ambient, el canvi climàtic, la salut pública, la fitosanitat i la sanitat i el
benestar animal.
La reforma de la PAC de l’any 2003 va introduir el concepte de condicionalitat, que
incloïa les bones condicions agràries i mediambientals de la terra i els requisits legals de
gestió en matèria de medi ambient, salut pública, zoosanitat i fitosanitat, i benestar animal.
Per al període 2015-2020, el sistema de la condicionalitat juntament amb els
pagaments directes «verds» i les mesures de desenvolupament rural relatives al medi
ambient constitueixen un conjunt de mesures que permeten una activitat més respectuosa
amb el medi ambient.
Pel que fa a la condicionalitat, el seu àmbit d’aplicació s’ha simplificat, amb l’objecte
de garantir-ne la coherència, organitzant les exigències en una llista única, agrupades per
àrees i temes, i s’ha ajustat, atès que una sèrie de requisits no estaven suficientment
relacionats amb l’activitat agrària o la superfície de l’explotació, o concernien més les
autoritats nacionals que els beneficiaris.
D’altra banda, en el cas dels agricultors que participen en el règim simplificat per als
petits agricultors, per raons de simplificació, queden exempts del sistema de control i del
risc de les sancions de condicionalitat. No obstant això, aquesta excepció no afecta
l’obligació de respectar les disposicions aplicables de la legislació sectorial o la possibilitat
de ser controlat i sancionat, en virtut de la legislació esmentada.
El Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la política agrícola
comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE)
núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del
Consell, estableix, entre d’altres, les normes de la condicionalitat.
El Reglament (UE) núm. 1310/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, que estableix disposicions transitòries relatives a l’ajuda al
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER), modifica el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del
Consell en allò que concerneix els recursos i la seva distribució en l’exercici de 2014 i
modifica el Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell i els reglaments (UE)
núm. 1307/2013, (UE) núm. 1306/2013 i (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i
del Consell pel que fa a la seva aplicació en l’exercici de 2014, estableix que a partir de l’1
de gener de 2015 s’han d’aplicar les disposicions sobre la condicionalitat que estableix el
Reglament (UE) núm. 1306/2013.
El Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, pel
qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell,
de 17 de desembre, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions
sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives
aplicables als pagaments directes, a l’ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat,
estableix al títol IV una base harmonitzada per al càlcul de les penalitzacions derivades
de la condicionalitat.
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Aquest reglament també estableix determinades obligacions dels estats membres i
els agricultors pel que fa a les pastures permanents, ja que l’any 2015 les normes de
condicionalitat n’inclouen el manteniment.
El Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014, de 17 de juliol de 2014, pel qual
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel que fa al sistema integrat de gestió i
control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat, estableix les normes
tècniques i de procediment en relació amb el càlcul i l’aplicació de les penalitzacions.
Tenint en compte això, es considera convenient derogar el Reial decret 486/2009,
de 3 d’abril, i aprovar un reial decret per aplicar la nova legislació comunitària publicada
pel que fa al cas.
En l’elaboració d’aquest Reial decret s’ha consultat 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,
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 19
de desembre de 2014,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret té per objecte determinar les normes de la condicionalitat que han
de complir:
a) Els beneficiaris que rebin pagaments directes, en virtut del Reglament (UE)
núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel
qual s’estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels
règims d’ajuda inclosos en el marc de la política agrícola comuna i pel qual es deroguen
els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell.
b) Els beneficiaris que rebin les primes anuals en virtut dels articles 21, apartat 1,
lletres a) i b), 28 a 31, 33 i 34 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu
i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a
través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es
deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.
c) Els beneficiaris que rebin pagaments en virtut dels articles 46 i 47 del Reglament
(UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es
deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i
(CE) núm. 1234/2007.
Aquest marc normatiu afecta també els beneficiaris de les vuit mesures de
desenvolupament rural, en virtut de l’article 36, lletra a), incisos i a v), i lletra b), incisos i),
iv) i v) del Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005,
relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER), del període anterior (2007-2013), així com els
beneficiaris que hagin rebut el primer pagament de la prima a l’arrencada i a la
reestructuració i reconversió de la vinya, segons el que disposen els articles 85 unvicies
i 103 septvicies del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007,
pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions
específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM) en
els anys 2012, 2013 o 2014.
Segons l’article 92 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la
política agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE)
núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE)
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núm. 485/2008 del Consell, els agricultors que participen en el règim a favor dels petits
agricultors queden exempts de la condicionalitat i, en particular, del seu sistema de control
i de l’aplicació de penalitzacions que preveu l’article 8 d’aquest Reial decret.
Article 2.

Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les definicions que contenen el
Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
de 2013; el Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17
de desembre de 2013; el Reglament delegat (UE) núm. 640/2014, i el Reglament
d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament
Europeu i del Consell pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de
desenvolupament rural i la condicionalitat, així com les següents:
a) Curs: llit fluvial o curs natural d’un corrent continu o discontinu; és el terreny
cobert per les aigües en les màximes crescudes ordinàries. Es considera com a cabal de
la màxima crescuda ordinària la mitjana dels màxims cabals anuals, en el règim natural
produïts durant deu anys consecutius, que siguin representatius del comportament
hidràulic del corrent i que tinguin en compte les informacions hidrològiques, hidràuliques,
fotogràfiques i cartogràfiques que existeixin, així com les referències històriques
disponibles.
b) Llaurar la terra: remoure el terreny de conreu mitjançant estris mecànics.
c) Llaurar la terra amb volteig: invertir la terra de la capa més superficial del sòl
cultivat amb l’auxili d’arades, posant una part de la terra d’un estrat inferior en un estrat
superior.
Es consideren llaurades amb volteig, entre d’altres, les efectuades amb arada
rostollera, pollegana, arada de pala i arada enfondidora.
d) Marges: els terrenys que afronten amb els cursos.
e) Particularitats topogràfiques o elements del paisatge: les característiques del
terreny, com ara tanques, arbres aïllats, en filera i en grups, límits, bassals, llacunes,
estanys i abeuradors naturals, illes i enclavaments de vegetació natural o roca, terrasses
de retenció i, quan la comunitat autònoma així ho determini, vedrunes, petites
construccions com ara murs de pedra seca, antics colomars o altres elements
d’arquitectura tradicional que puguin servir d’aixopluc per a la flora i la fauna, a excepció
de les construccions que puguin comportar algun risc sanitari per a la cabanya ramadera
o per a la fauna silvestre.
En aquest sentit, es consideren tanques: l’alineació densa i uniforme d’arbustos que
s’utilitza per envoltar, delimitar o cobrir zones i terrenys; límits: la banda de terreny estable
que discorre paral·lela al límit de la parcel·la agrícola i la separa físicament, i terrasses de
retenció: els bancals de pedra seca, els ribassos proveïts de vegetació herbàcia, arbustiva
o arbòria, les terrasses i rases de contorn en el cas de conreu a nivell i les barreres vives
vegetals perpendiculars al pendent que, mitjançant el control de les escorrenties,
protegeixen el sòl de l’erosió.
f) Pendent: la inclinació mitjana del terreny calculada en un recinte SIGPAC a partir
d’un model digital d’elevacions.
g) Recinte SIGPAC: la superfície contínua de terreny, delimitada geogràficament,
dins d’una parcel·la amb una referència alfanumèrica única i amb ús únic dels definits
dins del sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC).
h) Refinació de terres: les operacions de condicionament de la superfície del sòl
dels bancals i terres de regadiu destinades a millorar l’eficiència d’ús de l’aigua i facilitar la
pràctica del reg, dutes a terme sobre parcel·les de conreu en què s’utilitzen mètodes de
reg per gravetat, per superfície i inundació.
i) Ribera: les feixes laterals dels cursos públics situades per damunt del nivell
d’aigües baixes.
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j) Zones forestals: la superfície de parcel·les de referència o recintes amb ús forestal
(FO) en SIGPAC.
Article 3. Obligacions dels beneficiaris de determinades ajudes respecte a la
condicionalitat.
Els beneficiaris a què es refereix l’article 1 han de complir les normes de condicionalitat
que figuren a l’annex I d’aquest Reial decret i les normes en matèria de bones condicions
agràries i mediambientals de la terra establertes en l’àmbit nacional, definides a l’annex II,
així com el que estableixin les normatives autonòmiques en desplegament d’aquestes
obligacions.
Article 4.

Pastures permanents.

Pel que fa a l’any 2015, les normes de condicionalitat també han d’incloure el
manteniment de pastures permanents.
L’agricultor o el ramader titular de superfícies dedicades a pastures permanents s’ha
d’atenir a les exigències que preveu la normativa de la Unió Europea, així com a les que
estableixin, si s’escau, les comunitats autònomes, per tal de prevenir que la superfície
total de pastures permanents pateixi una reducció significativa.
Per a això, si la proporció entre la superfície declarada de pastures permanents,
abans de l’aplicació del coeficient d’admissibilitat de pastures que defineix el Reial
decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d’informació
geogràfica de parcel·les agrícoles, i la superfície agrícola total ha disminuït en l’àmbit
nacional l’any 2014 més d’un 5%, respecte a la proporció de referència establerta d’acord
amb l’article 3.4 del Reglament (CE) núm. 1122/2009 de la Comissió, de 30 de novembre
de 2009, pel qual s’estableixen normes de desplegament del Reglament (CE)
núm. 73/2009 del Consell pel que fa a la condicionalitat, la modulació i el sistema integrat
de gestió i control en els règims d’ajuda directa als agricultors que estableix aquest
Reglament, i normes de desplegament del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell
pel que fa a la condicionalitat en el règim d’ajuda establert per al sector vitivinícola, els
beneficiaris que el 2015 sol·licitin ajudes en virtut dels règims de pagaments directes han
de sol·licitar autorització per convertir les terres dedicades a pastures permanents, amb
les excepcions que preveu l’article 37.2 del Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la
Comissió, d’11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013
del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les
condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions
administratives aplicables als pagaments directes, a l’ajuda al desenvolupament rural i a
la condicionalitat.
En cas que es constati que el 2014 no es pot complir l’obligació que preveu l’article 3.2
del Reglament (CE) núm. 1122/2009 de la Comissió, de 30 de novembre de 2009, és a
dir, que la proporció el 2014 ha disminuït en més d’un 10%, a més de l’obligació anterior,
els beneficiaris que hagin convertit pastures permanents en superfícies dedicades a altres
usos i que sol·licitin una ajuda en virtut de qualsevol dels règims de pagaments directes
el 2015 han de reconvertir terres en pastures permanents, segons les condicions que
estableix l’article 37.3 del Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d’11 de
març de 2014.
Les dues obligacions esmentades anteriorment s’apliquen únicament l’any 2015.
Article 5.

Coordinació i control de la condicionalitat.

1. El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), adscrit al Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, és l’autoritat nacional encarregada del sistema de coordinació
dels controls de la condicionalitat, en el sentit del que disposa l’article 7.4 del Reglament
(UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
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2. Els òrgans competents de les comunitats autònomes, com a autoritats
responsables en el seu àmbit territorial de les activitats de control, han de designar els
corresponents organismes especialitzats de control per assegurar l’observança de les
normes de condicionalitat a què es refereix l’article 3 d’aquest Reial decret.
D’acord amb el que disposa l’article 67.2 del Reglament d’execució (UE)
núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, l’organisme pagador pot ser
designat per dur a terme també els controls de tots o alguns requisits, normes, actes o
àmbits de la condicionalitat sempre que la comunitat autònoma respectiva garanteixi que
l’eficàcia dels controls sigui, com a mínim, igual a l’aconseguida quan aquests els du a
terme un òrgan o organisme especialitzat de control.
3. Les autoritats competents per al càlcul de les reduccions i exclusions a què es
refereix l’article 8 són els organismes pagadors de les comunitats autònomes.
Article 6.

Sistema de control.

1. Les autoritats competents de les comunitats autònomes han de comunicar al
FEGA els organismes especialitzats de control o, si s’escau, els organismes pagadors
que exerceixin aquesta funció.
L’organisme pagador competent per al pagament de l’ajuda ha de comunicar als
organismes especialitzats de control de l’àmbit territorial en què radiquin les explotacions
la informació necessària sobre els agricultors que sol·licitin alguna de les ajudes que
recull l’article 1 d’aquest Reial decret perquè puguin dur a terme els controls pertinents.
2. Les comunitats autònomes poden efectuar, sobre els expedients corresponents
als beneficiaris als quals s’aplica aquest Reial decret, controls administratius, en particular
els que ja s’estableixin en els sistemes de control, aplicables al requisit, norma, acte o
àmbit d’aplicació de la condicionalitat respectiu, quan existeixin els mètodes adequats per
a això, tal com estableix l’article 96.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
3. Els mètodes que es poden aplicar per seleccionar les mostres de control sobre el
terreny s’han d’ajustar al que disposa l’article 69 del Reglament d’execució (UE)
núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.
4. Respecte a les normes i els requisits de la condicionalitat dels quals és
responsable, l’organisme especialitzat de control o, si s’escau, l’organisme pagador ha
d’efectuar controls sobre el terreny, com a mínim, sobre l’u per cent dels beneficiaris
esmentats a l’article 1.
En el cas de les agrupacions de productors a què es refereixen els articles 28 i 29 del
Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
de 2013, cada membre d’aquests grups es pot considerar com a beneficiari als efectes de
càlcul de la mostra de control tal com especifica el paràgraf primer.
No obstant això, la mostra mínima de l’1% de beneficiaris que són controlats sobre el
terreny es pot seleccionar per separat de cadascuna de les poblacions següents que
tenen obligacions de condicionalitat de conformitat amb l’article 92 del Reglament (UE)
núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013:
a) Els beneficiaris que rebin pagaments directes en virtut del Reglament (UE)
núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
b) Els beneficiaris de les ajudes que preveuen els articles 46 i 47 del Reglament
(UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
c) Els beneficiaris que reben la prima anual de conformitat amb els articles 21.1 a) i
b), 28 a 31, 33 i 34 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre de 2013.
El percentatge mínim de control es pot assolir en l’àmbit de cada organisme
especialitzat de control, o en l’àmbit de cada acte o norma, o grup d’actes o normes. En
els casos en què els controls no els dugui a terme l’organisme pagador, aquest
percentatge mínim de control, tanmateix, es pot assolir en l’àmbit d’aquest organisme.
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Quan la legislació aplicable als actes i les normes ja fixi percentatges mínims de
control, cal aplicar aquests percentatges en lloc del percentatge mínim esmentat. Com a
alternativa, es pot decidir que qualsevol cas d’incompliment detectat en el transcurs d’un
control sobre el terreny que prevegi la legislació aplicable als actes i normes, que
s’efectuen fora de la mostra esmentada al paràgraf primer, s’ha de comunicar i és seguit
per l’organisme especialitzat de control de l’acte o la norma en qüestió.
Pel que fa a les obligacions de la condicionalitat en relació amb el Reial
decret 2178/2004, de 12 de novembre, pel qual es prohibeix utilitzar determinades
substàncies d’efecte hormonal i tirostàtic i substàncies betaagonistes d’ús en la cria de
bestiar, l’aplicació de l’àmbit de mostreig específic dels plans de vigilància es considera
suficient per complir el requisit del percentatge mínim esmentat al paràgraf primer.
5. Malgrat el que disposa l’apartat 4, amb la finalitat d’assolir el percentatge mínim
de control en l’àmbit de cada acte o norma, o grup d’actes o normes, es poden:
a) utilitzar els resultats dels controls sobre el terreny efectuats de conformitat amb la
legislació aplicable als actes i normes per als beneficiaris seleccionats, o
b) substituir els beneficiaris seleccionats pels beneficiaris subjectes a un control
sobre el terreny dut a terme de conformitat amb la legislació aplicable als actes i les
normes, sempre que aquests siguin beneficiaris dels esmentats a l’article 1.
En aquests casos, els controls sobre el terreny han de cobrir tots els aspectes dels
actes o normes pertinents, tal com es defineixen a la condicionalitat, i l’eficàcia d’aquests
controls ha de ser, com a mínim, igual a l’assolida quan els controls sobre el terreny els
duen a terme els organismes especialitzats de control.
6. Les característiques i l’amplitud dels controls s’ajusten al que disposa l’article 71
del Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.
7. Els controls sobre el terreny efectuats han de ser objecte d’una acta o informe de
control que reculli els resultats de la visita d’inspecció i que s’ha d’ajustar al que disposa
l’article 72 del Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol
de 2014. S’ha d’informar l’agricultor sobre tot incompliment observat en el termini dels tres
mesos posteriors a la data del control sobre el terreny.
8. Quan dels controls sobre el terreny, efectuats durant una campanya, es dedueixi
un grau important d’incompliment en un determinat acte o norma, en el període de control
següent s’ha d’incrementar el nombre de controls sobre el terreny que sigui necessari fer
per a l’acte esmentat o la norma esmentada, tal com estableix l’article 68.4 del Reglament
d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014. Dins d’un acte
específic, l’autoritat de control competent pot limitar l’abast d’aquests controls sobre el
terreny als requisits infringits amb més freqüència.
9. Si l’autoritat de control competent no és l’organisme pagador, l’informe de control
i, quan se sol·liciti, la documentació rellevant de suport, s’ha d’enviar o s’ha de posar a
disposició de l’organisme pagador o l’autoritat de coordinació dins d’un mes després de la
seva finalització.
Quan l’informe no contingui cap constatació, pot no enviar-se, sempre que sigui
accessible directament, inclòs per mitjans electrònics, per a l’organisme pagador o
l’autoritat de coordinació en el termini màxim d’un mes després de la seva finalització.
Article 7.

Plans de control.

1. El FEGA, en col·laboració amb les comunitats autònomes, ha d’elaborar un pla
nacional de controls de la condicionalitat, que ha de recollir qualsevol aspecte que es
consideri necessari per a la realització coordinada dels controls sobre el terreny i dels
controls administratius. Aquest pla s’ha d’elaborar de conformitat amb els criteris que
especifica la normativa comunitària i amb les normes de l’article 6 d’aquest Reial decret.
2. Els plans autonòmics de control, ajustats als criteris generals del pla nacional,
s’han de comunicar al FEGA en el termini màxim d’un mes des de la seva aprovació.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 307

Dissabte 20 de desembre de 2014

Secc. I. Pàg. 7

Article 8. Aplicació de penalitzacions.
1. De conformitat amb el que preveu l’article 91 del Reglament (UE) núm. 1306/2013
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, quan un beneficiari
dels esmentats a l’article 1 d’aquest Reial decret incompleixi les obligacions de
condicionalitat que preveu l’article 3, en qualsevol moment d’un any natural determinat i
quan l’incompliment en qüestió sigui directament imputable al beneficiari que va presentar
la sol·licitud d’ajuda o la sol·licitud de pagament en l’any esmentat, se li aplica una
penalització.
Aquesta penalització s’aplica mitjançant la reducció o l’exclusió de l’import total dels
pagaments que enumera l’article 1, concedits o per concedir al beneficiari, respecte a les
sol·licituds d’ajuda que hagi presentat o que presenti, en el transcurs de l’any natural en
què s’hagi descobert l’incompliment.
La penalització només s’aplica quan l’incompliment sigui conseqüència d’una acció o
omissió directament atribuïble al beneficiari i a més estigui relacionat amb l’activitat
agrària d’aquest o afecti la superfície de la seva explotació.
Aquesta penalització no s’aplica quan l’incompliment afecti zones forestals per a les
quals no s’hagi sol·licitat ajuda d’acord amb els articles 21.1 a), 30 i 34 del Reglament
(UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
El paràgraf primer s’aplica, en els termes corresponents, als beneficiaris que hagin
incomplert les obligacions de condicionalitat, en qualsevol moment durant un període de
tres anys a partir de l’1 de gener de l’any següent a l’any natural en què s’hagi produït el
primer pagament, en el marc dels programes de suport a la reestructuració i a la
reconversió de vinya, o en qualsevol moment durant un any a partir de l’1 de gener de
l’any següent a l’any natural en què s’hagi produït el pagament esmentat en el marc dels
programes de suport a la collita en verd a què es refereix el Reglament (UE)
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
El càlcul i l’aplicació de penalitzacions s’ajusten al que disposen els articles 39 i 40 del
Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, i els
articles 73, 74 i 75 del Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17
de juliol de 2014.
2. En els casos en què la terra es transfereixi durant l’any natural o els anys de què
es tracti, l’apartat 1 també és aplicable quan l’incompliment en qüestió resulti d’un acte o
omissió que es pugui atribuir directament a la persona a qui es va transferir la terra o que
la va transferir. No obstant això, en cas que la persona a qui es pugui atribuir directament
l’acte o omissió hagi presentat una sol·licitud d’ajuda o una sol·licitud de pagament l’any
natural o en els anys de què es tracti, la penalització s’aplica sobre la base dels imports
totals dels pagaments, concedits o per concedir a la persona esmentada.
3. Als efectes del paràgraf segon de l’apartat 2 de l’article 99 del Reglament (UE)
núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, la
comunitat autònoma pot establir un sistema d’alerta ràpida que s’aplica, en els casos
justificats degudament, als incompliments de gravetat lleu que no tinguin repercussió fora
de l’explotació i dels quals no es derivin efectes o el temps de permanència d’aquests
sigui inferior a un any, que no donen lloc a una reducció o exclusió. Els casos
d’incompliment que comportin riscos directes per a la salut pública o la sanitat animal
sempre donen lloc a una reducció o a una exclusió.
En tot cas, dins d’un termini de tres mesos posteriors a la data del control sobre el
terreny, s’informa l’agricultor de l’incompliment i de l’obligació d’adoptar mesures
correctores, llevat que les hagi adoptat immediatament. En cas que un control posterior,
dins d’un període consecutiu de tres anys naturals, estableixi que l’incompliment no s’ha
reparat en el termini determinat, fixat per l’autoritat competent i que no es pot estendre
més enllà del final de l’any següent a l’any en què es va efectuar la verificació, s’aplica
una reducció de l’1%, com a mínim, amb caràcter retroactiu respecte a l’any de la detecció
de l’incompliment en què es va aplicar el sistema d’alerta ràpida. El càlcul de la
penalització té en compte la reiteració de l’incompliment l’any en què el control posterior
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s’ha dut a terme. Tanmateix, un incompliment que hagi estat corregit pel beneficiari en el
termini fixat no es considera un incompliment als efectes de reiteració.
4. El 25% dels imports resultants de les reduccions efectuades per incompliments
de la condicionalitat, en aplicació de l’article 100 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, corresponen a les
comunitats autònomes de manera proporcional a les quanties retingudes a cadascuna
d’aquestes.
5. En virtut del que estableix l’article 66 del Reglament d’execució (UE)
núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, sobre el pagament de l’ajuda en
relació amb els controls de la condicionalitat, quan aquests controls no es puguin
concloure abans d’efectuar el pagament de les ajudes i primes anuals a què es refereix
l’article 92 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell,
de 17 de desembre de 2013, la quantitat que el beneficiari ha de pagar com a resultat de
la penalització es recupera de conformitat amb l’article 7 del Reglament d’execució (UE)
núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, relatiu a la recuperació de
pagaments indeguts, o mitjançant compensació («offsetting»).
Article 9.

Coordinació i comunicacions entre administracions públiques.

1. El FEGA, com a organisme de coordinació d’organismes pagadors, rep la
informació que preveu l’article 9 del Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la
Comissió, de 17 de juliol de 2014, i en dóna trasllat a la Comissió Europea.
2. Perquè es pugui complir el que estableix l’article 9.1 b) del Reglament d’execució
(UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, en els terminis previstos, les
comunitats autònomes han de remetre al FEGA, abans del 30 de juny, un informe
corresponent a l’any anterior, que reculli els resultats dels controls de condicionalitat,
incloses les reduccions i exclusions aplicades.
3. Perquè es pugui complir el que estableix l’apartat 2 del Reglament d’execució
(UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, les comunitats autònomes
han de remetre al FEGA, abans del 15 de juny de 2015, un informe amb les opcions
elegides per al control dels requisits i normes i els organismes especialitzats de control
encarregats dels controls de condicionalitat. Les modificacions posteriors d’aquesta
informació s’han de comunicar al FEGA, perquè informi la Comissió sense demora.
Disposició addicional única.

Contenció de la despesa.

Les mesures que inclou aquesta norma són ateses amb les dotacions pressupostàries
existents i no poden implicar un increment de dotacions, de retribucions ni d’altres
despeses de personal.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 486/2009, de 3 d’abril, pel qual s’estableixen els
requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals que han de
complir els agricultors que rebin pagaments directes en el marc de la política agrícola
comuna, els beneficiaris de determinades ajudes de desenvolupament rural, i els
agricultors que rebin ajudes en virtut dels programes de suport a la reestructuració i
reconversió i a la prima per arrencada de la vinya.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la
Constitució espanyola, que reserva a l’Estat la competència en matèria de bases i
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.
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Facultat de desplegament i modificació.

1. Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per modificar les
dates a què es refereix l’article 9.
2. Així mateix, sense perjudici de l’aplicació d’aquest Reial decret, es faculta el
ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per dictar, si s’escau, les disposicions
específiques per a l’aplicació i adaptació del sistema de la condicionalitat a les peculiaritats
pròpies de la Comunitat Autònoma de Canàries.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2015.
Madrid, 19 de desembre de 2014.
FELIPE R.
La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA

Aspecte principal

Medi
Aigua
Ambient,
canvi
climàtic,
bones
condicions
agrícoles
de la terra Biodiversitat

Àmbit

Article 3, apartat 1, article 3, apartat 2, lletra b), i article 4,
apartats 1, 2 i 4. Preservar els espais que constitueixen els
hàbitats naturals de les espècies d’aus migratòries,
amenaçades i en perill d’extinció.

RLG 2
Directiva 2009/147/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 30 de novembre de
2009, relativa a la conservació de les aus
silvestres (DO L 20, 26.1.2010, p. 7)

Suplement en llengua catalana al núm. 307

RLG 3
Article 6, apartats 1 i 2: Conservació d’hàbitats i espècies Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de de la Xarxa Natura 2000.
biodiversitat.
maig de 1992, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual
(DO L 206, 22.7.1992, p. 7)
s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i
fauna silvestres.

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat.
Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i
fauna silvestres.

Articles 4 i 5: Compliment de les mesures que estableixen Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les
els programes d’actuació, en les explotacions agrícoles i aigües contra la contaminació produïda pels nitrats procedents
ramaderes situades en zones declarades per la comunitat de fonts agràries.
autònoma com a zones vulnerables.

Normes nacionals de referència

RLG 1
Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de
desembre de 1991, relativa a la protecció de
les aigües contra la contaminació produïda
per nitrats utilitzats en l’agricultura (DO L 375,
31.12.1991, p. 1)

Requisits

Requisits legals de gestió
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Aspecte principal

Reial decret 821/2008, de 16 de maig, pel qual es regulen les
condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria
Art. 14: Els productes de l’explotació destinats a ser d’higiene de pinsos i s’estableix el registre general
d’establiments en el sector de l’alimentació animal: pel que fa a
comercialitzats com a aliments han de ser segurs.
Art. 15: Comprovar que en les explotacions ramaderes les obligacions que es derivin de la normativa comunitària
destinades a la producció d’aliments no existeixen ni es específica.
dóna als animals pinsos que no siguin segurs.
Art. 17(1) (*): Sobre higiene dels productes alimentaris i Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix
dels pinsos (desplegat pels reglaments (CE) núm. el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels
852/2004 i 183/2005, i sobre higiene dels productes productes fitosanitaris.
d’origen animal (desplegat pel Reglament (CE) núm.
Ordre APA/326/2007, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen les
853/2004).
Art. 18: Traçabilitat. Identificació dels operadors que han obligacions dels titulars d’explotacions agrícoles i forestals en
subministrat a una explotació pinsos, aliments, animals per matèria de registre de la informació sobre l’ús de productes
a producció d’aliments, o substàncies destinades a ser fitosanitaris.
incorporades a un pinso o a un aliment i identificació dels
operadors als quals l’explotació ha subministrat els seus
productes.
Art. 19 i 20: Responsabilitats dels explotadors d’empreses
de pinsos/aliments.
Article 3, lletres a), b), d) i e) i articles 4, 5 i 7: Comprovar Reial decret 2178/2004, de 12 de novembre, pel qual es
que no hi hagi en l’explotació, llevat que existeixi una prohibeix utilitzar determinades substàncies d’efecte hormonal i
informació, substàncies no autoritzades, no administrar tirostàtic i substàncies betaagonistes d’ús en la cria de bestiar.
aquestes substàncies als animals (llevat de les excepcions
per als tractaments zootècnics o terapèutics) i no
comercialitzar animals als quals s’hagin subministrat
substàncies o productes no autoritzats; en cas
d’administració de productes autoritzats, comprovar que
s’hagi respectat el termini d’espera prescrit per a aquests
productes.

RLG 5
Directiva 96/22/CE del Consell, de 29 d’abril
de 1996, per la qual es prohibeix utilitzar
determinades substàncies d’efecte hormonal i
tirostàtic i substàncies β-agonistes en la cria
de bestiar (DO L 125, 23.5.1996, p. 3)

Reial decret 205/1996, de 9 de febrer, pel qual s’estableix un
sistema d’identificació i registre dels animals de les espècies
bovina, porcina, ovina i cabrum.
Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es
regula el Registre general d’explotacions ramaderes.
Reial decret 728/2007, de 13 de juny, pel qual s’estableix i es
regula el Registre general de moviments de bestiar i el Registre
general d’identificació individual d’animals, modificat per:

Articles 14 i 15, article 17, apartat 1*, i articles 18, 19 i 20.

Normes nacionals de referència

RLG 4
Reglament (CE) núm. 178/2002 del
Parlament Europeu i del Consell, de 28 de
gener de 2002, pel qual s’estableixen els
principis i els requisits generals de la
legislació alimentària, es crea l’Autoritat
Europea de Seguretat Alimentària i es fixen
procediments relatius a la seguretat
alimentària (DO L 31, 1.2.2002, p. 1)

Requisits
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Identificació
i RLG 6
Articles 3, 4 i 5.
registre d’animals Directiva 2008/71/CE del Consell, de 15 de
juliol de 2008, relativa a la identificació i al Art. 3: Registre d’explotacions porcines per part dels estats
registre de porcs (DO L 213, 8.8.2005, p. 31) membres.
Art. 4: Condicions dels registres de les explotacions
d’animals de l’espècie porcina.
Art. 5: Requisits d’identificació i del moviment d’animals de
l’espècie porcina.

Salut
Seguretat
pública, alimentària
sanitat
animal i
fitosanitat

Àmbit
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Àmbit

Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’estableix
un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie
bovina.
Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es
regula el Registre general d’explotacions ramaderes.
Reial decret 728/2007, de 13 de juny, pel qual s’estableix i es
regula el Registre general de moviments de bestiar i el Registre
general d’identificació individual d’animals, modificat per:

Articles 4 i 7.
RLG 7
Reglament (CE) núm. 1760/2000 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de Art. 4: Requisits i condicions de les marques auriculars de
juliol de 2000, que estableix un sistema l’espècie bovina.
d’identificació i registre dels animals de Art. 7: Requisits i condicions del passaport i del registre
l’espècie bovina i relatiu a l’etiquetatge de la d’animals de l’espècie bovina.
carn de boví i dels productes a base de carn
de boví (DO L 204, 11.8.2000, p. 1)

RLG 9
Reglament (CE) núm. 999/2001 del
Parlament Europeu i del Consell, de 22 de
maig de 2001, pel qual s’estableixen
disposicions per a la prevenció, el control i
l’eradicació de determinades encefalopaties
espongiformes transmissibles (DO L 147,
31.5.2001, p. 1)

RLG 10
Reglament (CE) núm. 1107/2009 del
Parlament Europeu i del Consell, de 21
d’octubre de 2009, relatiu a la
comercialització de productes fitosanitaris i
pel qual es deroguen les directives del
Consell 79/117/CEE i 91/414/CEE (DO L 309,
24.11.2009, p. 1)

Productes
fitosanitaris

Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, pel que fa a
les obligacions que es derivin de les disposicions de la normativa
La utilització adequada inclou l’aplicació dels principis de comunitària específica.
bones pràctiques fitosanitàries i el compliment de les
condicions que estableix l’autorització de comercialització
del producte fitosanitari i que s’especifiquen a l’etiqueta.

Els productes fitosanitaris s’han d’utilitzar adequadament.

Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal: pel que fa a les
obligacions que es derivin de les disposicions de la normativa
Art. 7: Respecte de les prohibicions en matèria comunitària específica.
d’alimentació dels animals.
Art. 11: Compliment en la notificació d’encefalopaties
espongiformes transmissibles.
Art. 12: Adopció de les mesures relatives als animals
sospitosos.
Art. 13: Adopció de les mesures consegüents a la
confirmació
de
la
presència
d’encefalopaties
espongiformes transmissibles.
Art. 15: Posada al mercat d’animals vius, esperma, els
seus òvuls i embrions.

Articles 7, 11, 12, 13 i 15.

Articles 3, 4 i 5: Comprovar la correcta identificació i Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es
RLG 8
Reglament (CE) núm. 21/2004 del Consell, registre del bestiar oví-cabrum.
regula el Registre general d’explotacions ramaderes.
de 17 de desembre de 2003, pel qual
Reial decret 685/2013, de 16 de setembre, pel qual s’estableix
s’estableix un sistema d’identificació i registre
un sistema d’identificació i registre dels animals de les espècies
dels animals de les espècies ovina i cabrum i
ovina i cabrum.
es modifica el Reglament (CE) núm.
1782/2003 i les directives 92/102/CEE i
Reial decret 728/2007, de 13 de juny, pel qual s’estableix i es
64/432/CEE. (DO L 5, 9.1.2004, p. 8)
regula el Registre general de moviments de bestiar i el Registre
general d’identificació individual d’animals

Ordre ARM/687/2009, d’11 de març, per la qual es modifica
l’annex XI del Reial decret 728/2007.

Normes nacionals de referència

Requisits
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Benestar animal

Aspecte principal

Normes nacionals de referència

RLG 13
Article 4: Condicions de cria i manteniment d’animals.
Directiva 98/58/CE del Consell, de 20 de juliol
de 1998, relativa a la protecció dels animals
en les explotacions ramaderes (DO L 221,
8.8.1998, p. 23)

- Article 14 del R. 470/2009 i annex del R. 37/2010.
- Reglament (CE) núm. 852/2004: article 4, apartat 1, i annex I, part A [II.4 lletres g), h), j); 5, lletres f) i h); 6; III.8, lletres a), b), d) i e); 9, lletres a) i c)].
- Reglament (CE) núm. 853/2004: article 3, apartat 1, i annex III, secció IX, capítol 1 [I.1, lletres b), c), d) i e); I.2, lletra a), incisos i), ii), iii), lletra b),
incisos i) i ii), i lletra c); I.3; I.4; I.5; II.A, números 1, 2, 3, 4; II.B, 1, lletres a) i d); 2, 4, lletres a) i b)], annex III, secció X, capítol 1.1.
- Reglament (CE) núm. 183/2005: article 5, apartat 1, i annex I, part A [I.4, lletres e) i g); II.2, lletres a), b) i e)]; article 5, apartat 5, i annex III, números
1 i 2; article 5, apartat 6.
- Reglament (CE) núm. 396/2005: article 18.

Reial decret 348/2000, de 10 de març, pel qual s’incorpora a
l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció
dels animals en les explotacions ramaderes.

Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la
seva explotació, transport, experimentació i sacrifici: pel que fa a
les obligacions que es derivin de les disposicions de la normativa
comunitària específica.

RLG 12
Articles 3 i 4: Condicions de les explotacions de porcs i Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la
seva explotació, transport, experimentació i sacrifici: pel que fa a
Directiva 2008/120/CE del Consell, de 18 de relatives a la cria.
les obligacions que es derivin de les disposicions de la normativa
desembre de 2008, relativa a les normes
comunitària específica.
mínimes per a la protecció de porcs (DO L
Reial decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes
47, 18.2.2009, p. 5)
mínimes per a la protecció dels porcs.

RLG 11
Articles 3 i 4: Condicions de les explotacions de vedells i Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la
seva explotació, transport, experimentació i sacrifici: pel que fa a
Directiva 2008/119/CE del Consell, de 18 de relatives a la cria.
les obligacions que es derivin de les disposicions de la normativa
desembre de 2008, relativa a les normes
comunitària específica.
mínimes per a la protecció de vedells (DO L
Reial decret 1047/1994, de 20 de maig, relatiu a les normes
10, 15.1.2009, p. 7)
mínimes per a la protecció de vedells.

Requisits
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* En la seva aplicació, en particular, en virtut de:

Benestar
animal

Àmbit
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ANNEX II
Bones condicions agràries i mediambientals de la terra
ÀREA DE MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I BONA CONDICIÓ AGRÍCOLA DE LA TERRA.
1. ASPECTE PRINCIPAL: AIGUA
BCAM 1. Creació de franges de protecció en els marges dels rius.
En els marges dels rius, llacs i llacunes, considerades a partir de la ribera, no es poden aplicar fertilitzants en una
franja l’amplada de la qual sigui la que recull el Codi de bones pràctiques agràries de la comunitat autònoma. A
més, en aquestes franges s’han de respectar, si s’escau, la resta de requisits relatius a les condicions d’aplicació
de fertilitzants a terres pròximes a cursos d’aigua a què es refereix el punt A4 de l’annex II de la Directiva
91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació
produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura.
Als efectes del paràgraf anterior, es considera la definició de fertilitzants de l’apartat e) de l’article 2 de la Directiva
91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991. Les comunitats autònomes poden considerar, a més, en el
seu àmbit territorial altres cursos o masses d’aigua, en especial les zones humides, tenint en compte les seves
característiques agroclimàtiques i edafològiques.
De la mateixa manera, en els marges a què es fa referència no es poden aplicar productes fitosanitaris en una
franja de 5 metres d’amplada sense perjudici d’una limitació superior recollida a l’etiqueta dels productes
esmentats.
Aquestes franges de protecció s’han de situar a la parcel·la agrícola o han de ser contigües a aquesta, de manera
que les seves vores llargues siguin paral·leles a la vora del curs o massa d’aigua, i poden estar constituïdes per
vegetació de ribera.
A la franja de protecció a la qual no s’apliquin fertilitzants, no hi pot haver producció agrícola, excepte en el cas
dels cultius llenyosos que ja estiguin implantats, ja que l’arrencada podria disminuir la protecció dels marges. Es
pot permetre la sembra de barreges de flora silvestre, el pasturatge o la segada, sempre que la franja de protecció
segueixi sent distingible de la terra agrícola contigua.
En aquestes franges les comunitats autònomes poden permetre, en cas necessari, la realització de tasques
superficials de manteniment per evitar la proliferació de plagues i malalties que constitueixin un risc sanitari per als
cultius adjacents.
Les comunitats autònomes poden exceptuar del compliment d’aquesta BCAM 1 determinats cultius amb
característiques especials o situats en ubicacions específiques, i han de fonamentar la seva decisió.
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BCAM 2. Compliment dels processos d’autorització de l’ús d’aigua per al reg.
Per a les superfícies de regadiu l’agricultor ha d’acreditar el seu dret d’ús d’aigua de reg concedit per
l’administració hidràulica competent.
BCAM 3. Protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació: prohibició d’abocaments directes a
les aigües subterrànies i mesures per prevenir la contaminació indirecta de les aigües subterrànies
mitjançant l’abocament sobre el terreny i la filtració a través del sòl de substàncies perilloses, tal com
s’enumeren a l’annex de la Directiva 80/68/CEE del Consell, de 17 de desembre de 1979, relativa a la
protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades substàncies
perilloses, en la seva versió en vigor l’últim dia de vigència, en la mesura en què tingui relació amb
l’activitat agrícola.
Els agricultors no han d’abocar de manera directa o indirecta les substàncies de la llista I de la Directiva
80/68/CEE del Consell, de 17 de desembre de 1979 (compostos orgànics halogenats i substàncies que puguin
originar compostos semblants en el medi aquàtic; compostos orgànics fosfòrics; compostos orgànics d’estany;
substàncies que tinguin un poder cancerigen, mutagen o teratogen en el medi aquàtic o a través d’aquest; mercuri
i compostos de mercuri; cadmi i compostos de cadmi; olis minerals, i hidrocarburs i cianurs).
Els agricultors no han d’abocar, a menys que s’obtingui autorització, de manera directa o indirecta, les substàncies
de la llista II de la Directiva 80/68/CEE del Consell, de 17 de desembre de 1979 (metal·loides; determinats metalls
i els seus compostos; biocides i derivats que no figurin a la llista I; substàncies que tinguin un efecte perjudicial en
el gust i/o l’olor de les aigües subterrànies, així com els compostos que puguin originar les substàncies
esmentades en les aigües i que les tornin no aptes per al consum humà; compostos orgànics de silici tòxics o
persistents i substàncies que puguin originar aquests compostos en les aigües, excepte els que siguin
biològicament innocus o que es transformin ràpidament a l’aigua en substàncies innòcues; compostos inorgànics
de fòsfor elemental; fluorurs; amoníac i nitrits).
2. ASPECTE PRINCIPAL: SÒL I RESERVA DE CARBONI
BCAM 4. Cobertura mínima del sòl
Cultius herbacis. A les parcel·les agrícoles de secà que se sembrin amb cultius herbacis d’hivern no s’ha de llaurar
amb volteig el sòl entre la data de recol·lecció de la collita anterior i l’1 de setembre, data que s’estableix com a
referència de l’inici de la presembra.
Amb tot, per afavorir la implantació de la coberta vegetal amb cultius herbacis i per raons agronòmiques, com les
dobles collites, climàtiques i de tipologia de sòls, en determinades zones es poden establir dates d’inici de
presembra més adaptades a les condicions locals, així com tècniques adequades de conreu, infiltració d’aigua
estancada i incorporació de matèria orgànica amb fins de fertilització.
Cultius llenyosos. En el cas de cultius llenyosos en pendent igual o superior al 15%, llevat que el pendent real del
recinte estigui compensat mitjançant terrasses o bancals, és necessari mantenir una coberta vegetal d’amplada
mínima d’1 metre als carrers transversals a la línia de màxima pendent o als carrers paral·lels a aquesta línia,
quan el disseny de la parcel·la o el sistema de reg impedeixin establir-la en l’altra direcció.
No obstant això, en el moment en què pugui competir amb el conreu o n’impossibiliti la recol·lecció, es pot eliminar
la coberta mitjançant mètodes químics o mecànics, i pot ser incorporada mitjançant una llaurada superficial,
respectant en tot cas el que estableix l’apartat relatiu a cultius llenyosos de la BCAM 5.
El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable en el cas de parcel·les de conreu de superfície igual o inferior a
una hectàrea, en el cas de parcel·les de conreu irregulars o allargades la dimensió mínima de les quals en el sentit
transversal al pendent sigui inferior a 100 metres en qualsevol punt de la parcel·la i quan, per raons de
manteniment de l’activitat productiva tradicional, l’administració competent determini i autoritzi les tècniques
d’agricultura de conservació que es considerin adequades.
A les parcel·les agrícoles que estiguin incloses en les zones d’influència forestal, les comunitats autònomes poden
establir l’obligació de llaurar una franja perimetral de l’amplada necessària perquè serveixi de tallafoc.
No es pot arrencar cap peu de cultius llenyosos situats en recintes de pendent igual o superior al 15%, llevat que
sigui objecte de reposició autoritzada per l’autoritat competent i en les zones en què s’estableixi així.
En aquests casos és necessari respectar les normes destinades a la seva reconversió cultural i varietal i als canvis
de conreu o aprofitament.
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El que disposen els paràgrafs anteriors no és aplicable quan el pendent real del recinte estigui compensat
mitjançant terrasses o bancals.
Terres de guaret i terres sense cultiu. S’han de dur a terme pràctiques tradicionals de conreu, pràctiques de cultiu
mínim o el manteniment d’una coberta vegetal adequada, ja sigui espontània o bé mitjançant la sembra d’espècies
millorants.
Les parcel·les en què no es dugui a terme activitat agrària s’han de mantenir d’acord amb les normes locals
reguladores de la situació esmentada.
BCAM 5. Gestió mínima de les terres que reflecteixi les condicions específiques locals per limitar l’erosió
Cultius herbacis. A les superfícies que es destinin a cultius herbacis, no s’ha de llaurar amb volteig la terra en la
direcció del pendent màxim quan, en els recintes cultivats, el pendent sigui igual o superior al 15%, llevat que el
pendent real del recinte estigui compensat mitjançant terrasses o bancals. Les comunitats autònomes poden
establir límits inferiors en funció de les seves particularitats topogràfiques.
Cultius llenyosos. En cultius llenyosos, no s’ha de llaurar amb volteig a favor del pendent la terra en recintes amb
pendents iguals o superiors al 15%, llevat que el pendent real del recinte estigui compensat mitjançant terrasses o
bancals, s’adoptin formes de conreu especials com el conreu en feixes, es practiqui un cultiu mínim o de
conservació, o es mantingui una cobertura de vegetació total del sòl. En cas que hi hagi bancals, és obligatori
evitar qualsevol tipus de llaurada que afecti l’estructura dels talussos existents. Les comunitats autònomes poden
establir límits inferiors en funció de les seves particularitats topogràfiques.
El que disposen els paràgrafs anteriors no és aplicable en el cas de parcel·les de conreu de superfície igual o
inferior a una hectàrea, en el cas de parcel·les de conreu irregulars o allargades que tinguin una dimensió mínima
en el sentit transversal al pendent inferior a 100 metres en qualsevol punt de la parcel·la i quan, per raons de
manteniment de l’activitat productiva tradicional, l’administració competent determini i autoritzi les tècniques
d’agricultura de conservació que es considerin adequades. En tots els supòsits, la implantació del conreu s’ha de
fer tan ràpidament com sigui possible per evitar que el sòl es pugui veure afectat per l’erosió.
BCAM 6. Manteniment del nivell de matèria orgànica al sòl mitjançant pràctiques adequades, inclosa la
prohibició de cremar els rostolls, excepte per raons fitosanitàries
No es poden cremar rostolls en tot l’àmbit nacional, llevat que, per raons fitosanitàries, la crema estigui autoritzada
per l’autoritat competent; en aquest cas, està condicionada al compliment de les normes establertes en matèria de
prevenció d’incendis i, en particular, les relatives a l’amplada mínima d’una franja perimetral quan els terrenys
limitin amb terrenys forestals.
Quan s’eliminin restes de collita de cultius herbacis i de les de poda de cultius llenyosos s’ha de fer, si s’escau,
d’acord amb la normativa establerta.
3. ASPECTE PRINCIPAL: PAISATGE, NIVELL MÍNIM DE MANTENIMENT
BCAM 7. Manteniment de les particularitats topogràfiques i prohibició de tallar tanques i arbres durant la
temporada de cria i reproducció de les aus.
No es pot efectuar una alteració de les particularitats topogràfiques o dels elements del paisatge que defineix
l’article 2 d’aquest Reial decret, excepte en cas que es disposi de l’autorització expressa de l’autoritat competent.
No obstant això, tenint en compte que els elements del paisatge protegits formen part de la superfície admissible
de la parcel·la agrícola en què estiguin ubicats, es considera necessari definir el marc d’aplicació i control
d’aquesta norma per a alguns elements, i s’estableixen els límits màxims següents, que les comunitats autònomes
poden modificar de manera justificada, atenent les seves particularitats paisatgístiques regionals o locals i
possibles casos específics.
-

Tanques d’una amplada de fins a 10 m.

-

Arbres en grups que ocupin una superfície màxima de 0,3 ha.

-

Límits d’una amplada de fins a 10 metres.

-

Bassals, llacunes, estanys i abeuradors naturals de fins a un màxim de 0,1 ha. No es consideren els
dipòsits de ciment o de plàstic.
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- Illes i enclavaments de vegetació natural o roca: fins a un màxim de 0,1 ha
- Terrasses d’una amplada, en projecció horitzontal, de fins a 10 metres.

10 m
No obstant això, queda prohibit tallar tant tanques com arbres durant la temporada de cria i reproducció de les aus
sense l’autorització expressa de l’autoritat mediambiental. Es pren com a referència el període comprès entre els
mesos de març a juliol, que es pot modificar de manera justificada per part de les comunitats autònomes.
S’exceptuen de l’obligació que estableix el primer paràgraf la construcció de parades per a la correcció de
rambles, regueres i bancals, així com les operacions de refinació de terres que es duguin a terme a les parcel·les
que s’hagin de dedicar al conreu de l’arròs i altres de regadiu.
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