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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
3508 Ordre AAA/544/2015, de 30 de març, per la qual s’estableixen els coeficients 

de repartiment a utilitzar per al càlcul del valor inicial dels drets de pagament 
bàsic per fer la primera assignació de drets a la campanya 2015 en el cas que 
l’agricultor declari superfície en més d’una regió.

L’article 6 del Reial decret 1076/2014, de 30 de desembre, sobre assignació de drets 
de règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna, estableix que el règim de 
pagament bàsic s’ha d’aplicar a Espanya seguint un model d’aplicació nacional basat en 
regions establertes sobre la base de criteris administratius, agronòmics, socioeconòmics i 
de potencial agrari regional. Al seu torn, l’article 7 del Reial decret esmentat disposa que 
el seu annex II determina la definició territorial de les regions basada en el potencial 
productiu que presenten així com en l’orientació productiva determinada en la campanya 
2013 per a les superfícies declarades en aquesta campanya o en l’ús reflectit en el 
sistema d’identificació geogràfica de les parcel·les agrícoles (SIGPAC), per a les 
superfícies no declarades en la campanya esmentada. Aquesta orientació productiva pot 
ser terra de cultiu de secà, terra de cultiu de regadiu, cultius permanents i pastures 
permanents.

Per la seva banda, l’article 14.2.b) del Reial decret 1076/2014, de 30 de desembre, 
estableix que en cas que l’agricultor declari superfície en més d’una regió, el càlcul del 
valor unitari inicial de cadascun dels drets de pagament bàsic que s’assignin a aquest 
agricultor el 2015, excloses les assignacions des de la reserva nacional, s’ha de fer 
mitjançant un repartiment, sobre la base de criteris objectius i no discriminatoris, dels 
imports percebuts el 2014, de conformitat amb l’article 13.3 del Reial decret esmentat, 
entre la superfície declarada per cada productor en cadascuna de les regions incloses en 
la seva sol·licitud única.

És necessari, per tant, establir els criteris objectius i no discriminatoris per fer el 
repartiment entre regions dels imports percebuts el 2014. Per això es proposa fer un 
repartiment en funció de la superfície declarada en cada regió en el qual es ponderin els 
imports que s’han d’assignar a aquesta superfície en funció de la seva orientació 
productiva tal com quedi reflectida en la capa de referència que s’estableixi a l’efecte en 
el SIGPAC. Aquesta ponderació s’ha de basar en la participació que té cada orientació 
productiva en la producció de la branca agrària espanyola en el període 2011 a 2013. La 
producció de la branca agrària, calculada pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient sobre la base de la metodologia d’Eurostat, representa, de manera objectiva i no 
discriminatòria, l’aportació de cadascuna de les orientacions productives a la renda 
agrària nacional.

Així, per a la determinació dels factors que estableix aquesta Ordre ministerial s’ha 
determinat el valor de la producció de la branca agrària en cadascuna de les orientacions 
productives i, a continuació, aquests imports s’han dividit entre les hectàrees totals per 
orientació productiva declarades pels agricultors a l’efecte del cobrament de les ajudes 
directes de la PAC l’any 2013. D’aquesta manera s’han obtingut uns valors mitjans 
d’imports per hectàrea i orientació productiva. Per factoritzar aquests valors s’estableix 
que el cultiu permanent és el valor 1 i es calcula quant suposa cadascun dels restants 
tipus d’orientació productiva proporcionalment a aquest valor de referència, de manera 
que finalment s’obtenen uns factors de ponderació que reflecteixen que les superfícies de 
regadiu són les que més aporten a la producció de la branca agrària i, per tant, tenen un 
coeficient de ponderació més alt. A continuació hi ha el cultiu permanent, després el secà 
i finalment les pastures. Es tracta d’un càlcul objectiu, basat en dades estadístiques 
de 2011 a 2013, i que és no discriminatori atès que tracta de la mateixa manera tots els 
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agricultors en funció del tipus de superfície que declarin. Aquest tractament objectiu i no 
discriminatori és una exigència de la reglamentació comunitària a la qual es dóna 
compliment amb la metodologia de càlcul proposada.

Aquesta Ordre es dicta de conformitat amb la disposició final primera 2.a) del Reial 
decret 1076/2014, de 30 de desembre, per la qual s’habilita el ministre d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient per establir mitjançant una ordre els límits objectius i no 
discriminatoris relatius al procés d’assignació dels drets de pagament bàsic.

En la tramitació d’aquesta Ordre s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats més representatives del sector afectat.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Coeficients de repartiment a utilitzar per al càlcul del valor inicial dels drets 
de pagament bàsic.

Per fer el càlcul del valor inicial dels drets de pagament bàsic en els casos que 
estableix l’article 14.2.b) del Reial decret 1076/2014, de 30 de desembre, sobre assignació 
de drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna, quan un agricultor 
declari superfície en més d’una regió, s’ha d’assignar en cada regió una part dels 
pagaments totals percebuts el 2014 per l’agricultor. Aquest repartiment s’ha de fer de 
manera proporcional a la superfície declarada en cada regió, i prèviament s’ha d’aplicar 
un factor de ponderació a aquestes superfícies en funció de la seva orientació productiva, 
d’acord amb l’annex II del Reial decret esmentat. Les orientacions productives que 
s’utilitzin per a la ponderació són les que presentaven les superfícies en el sistema 
d’identificació geogràfica de les parcel·les agrícoles (SIGPAC) en la campanya de 
referència 2013. Els factors de ponderació són els següents:

Orientació productiva terra de cultiu de secà: 0,568.
Orientació productiva terra de cultiu de regadiu: 1,717.
Orientació cultiu permanent: 1.
Orientació pastures permanents: 0,376.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 30 de març de 2015.–La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
Isabel García Tejerina.
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