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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
14282

Reial decret 1172/2015, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial
decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així
com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al
desenvolupament rural, el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre
assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola
comuna, i el Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el
sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles.

El Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre
la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural,
regula la normativa bàsica aplicable a Espanya, corresponent als règims d’ajuda que
estableix el 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.
Aquest defineix els conceptes d’agricultor actiu i activitat agrària i estableix les
característiques de la sol·licitud de l’ajuda anual per al règim de pagament bàsic, el
pagament de les pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient, el
pagament per als joves agricultors, el pagament a través del règim simplificat per als petits
agricultors, i els pagaments associats, tant per a l’agricultura com per a la ramaderia,
juntament amb l’ajuda nacional als fruits de clofolla i les característiques del sistema
integrat de gestió i control, en aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el
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.
Com a complement al model aplicat a Espanya del nou règim de pagament bàsic es va
publicar el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim
de pagament bàsic de la política agrícola comuna, que estableix les condicions sobre
l’assignació i gestió d’aquests drets per al període d’aplicació 2015-2020, i el Reial decret
1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d’informació geogràfica de
parcel·les agrícoles (SIGPAC), amb l’objectiu d’establir els criteris bàsics que han de
garantir el funcionament correcte d’aquest instrument de gestió en el marc del sistema
integrat de gestió i control i la resta de règims d’ajuda relacionats amb la superfície de la
política agrícola comuna.
Després de la posada en marxa del nou sistema de pagaments directes i a la vista de
l’experiència adquirida en la seva implementació, és necessari introduir diverses
modificacions en els reials decrets esmentats, que obeeixen a ajustos merament tècnics,
amb la finalitat de possibilitar la seva millor aplicació i aconseguir una eficàcia més gran en
la gestió d’aquestes ajudes.
El títol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, i que fa referència a la figura
d’agricultor actiu, estableix una sèrie d’aclariments i puntualitzacions, entre les quals
destaquen la clarificació de la menció sobre l’objecte social dins de les activitats excloses
i la precisió de les condicions per al càlcul del límit de 1.250 euros relacionat amb les
comprovacions sobre els requisits d’agricultor actiu, i la incorporació a l’annex III dels codis
corresponents a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), com a element per determinar
les activitats considerades excloses de les ajudes.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 312

Dimecres 30 de desembre de 2015

Secc. I. Pàg. 2

Addicionalment, es procedeix a adaptar, a la interpretació donada per la Comissió
Europea, la definició d’activitat agrària i les condicions d’elegibilitat, de tal manera que els
criteris aplicables siguin verificables i controlables. Dins d’aquest marc, es considera el
pasturatge com a part de l’activitat ramadera, i es modifiquen conseqüentment els articles
11 i 12 i la llista d’activitats de manteniment que recull l’annex IV.
En el pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient
figura, a l’article 20, la diversificació de cultius com a pràctica mediambiental vinculada a
aquest pagament. És procedent modificar aquest precepte amb l’objecte de clarificar
alguns aspectes relatius a les barreges de cultius i adaptar el període de verificació del
compliment de la diversificació a les orientacions tècniques emeses per la Comissió
Europea.
Respecte al pagament per a joves agricultors que estableix el capítol III del títol III, es
dóna una nova redacció a l’article 25, per clarificar els requisits que conté la lletra d), en
deslligar-los del marc de l’assignació de drets de la reserva nacional, i detallar les dues
condicions requerides; així se’n facilita la comprensió a la vegada que s’ajusten
tècnicament sobre la base de les recomanacions fetes en aquest respecte per part de la
Comissió Europea.
D’altra banda, també es fa necessari clarificar i adaptar alguns aspectes molt concrets
relacionats amb determinades ajudes associades del títol IV, que en facilitin la gestió i
aplicació pràctica. En aquest tipus de modificacions hi ha emmarcats els canvis en els
règims d’ajudes als agricultors i als ramaders, l’objecte dels quals és aportar més claredat
i seguretat jurídica en la gestió d’aquestes.
D’aquesta manera, s’emprèn un canvi a favor de la simplificació i millor comprensió de
les ajudes, d’acord amb les iniciatives i prioritats que s’estan desenvolupant en aquest
sentit a la Unió Europea, que facilita de manera significativa la gestió de l’ajuda associada
per al boví de llet. Conseqüentment, es procedeix a modificar el disseny de l’ajuda
esmentada reduint de quatre a dues les línies que defineix l’annex II i establint, a la secció
4a del capítol II del títol IV, una regressivitat sobre la base de criteris d’economia d’escala
per aplicar sobre les explotacions beneficiàries. La modificació en el disseny d’aquesta
ajuda no afecta la resta de les línies d’ajudes ni els límits pressupostaris que estableix
l’annex II, així com tampoc afecta els imports destinats al sector lacti ni la distribució
d’aquests entre els potencials beneficiaris.
En el títol V es concreten els límits dels imports de pagaments directes relacionats amb
la incorporació en el règim simplificat per a petits agricultors per ajustar-se d’una manera
més precisa al que especifica el Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu
i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
L’article 107 modifica diverses dates respecte dels terminis en què les comunitats
autònomes han de remetre la informació relativa a pastures permanents i ajudes
ramaderes, per tal d’ajustar-les a la realitat de la campanya.
En relació amb l’ajuda nacional als fruits de clofolla que estableix la disposició
addicional primera del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, es considera necessari
mantenir aquesta ajuda nacional durant un any més i equiparar les condicions de cultius
mixtos a les que estableix l’ajuda associada als fruits de clofolla i les garrofes, amb l’objecte
d’unificar els criteris i facilitar-ne la gestió.
L’annex VII sobre la informació mínima que ha de contenir la sol·licitud única es
modifica amb l’objecte d’adequar-se als canvis que efectua l’articulat i flexibilitzar el requisit
sobre les declaracions de NIF del cònjuge del sol·licitant i del règim matrimonial, així com
el corresponent al NIF de l’arrendador o cedent parcer. L’annex VIII clarifica aspectes
relacionats amb les limitacions en la rotació entre cultius fixadors de nitrogen i terres de
guaret, com a requisit exigit a les superfícies d’interès ecològic. Finalment, l’annex XI
inclou una nova denominació d’origen protegida (DOP).
El Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, també és objecte de modificacions
tècniques. Així, l’article 17 preveu, entre els casos de força major, l’ampliació en els
problemes en la tramitació de la sol·licitud d’ajuda, en la campanya 2015, que dóna com a
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conseqüència la no-presentació d’aquesta. De manera conseqüent, es modifica en sentit
idèntic el punt 3.b) de l’annex V.
En relació amb la reserva nacional, es flexibilitzen els requisits d’entrada dels joves
agricultors a la reserva, en resposta a les recomanacions fetes per la Comissió Europea, i
s’estableix com a criteri d’admissió el de la formació i capacitació adequada. Així mateix, se
suprimeixen els requisits que els joves agricultors i els agricultors que s’incorporen a
l’activitat agrària disposin d’una superfície vinculada a algun dels sectors incorporat al règim
de pagament bàsic, i es reconeix com a excepció al supòsit que l’agricultor no pot haver
rebut drets de la reserva nacional en anteriors assignacions de drets de pagament bàsic de
la reserva nacional, el relatiu al cas que la incorporació del jove a l’activitat agrària s’efectuï
mitjançant un programa de desenvolupament rural executat en diverses fases. Finalment,
seguint també les recomanacions fetes per la Comissió Europea, es clarifiquen les
condicions necessàries per considerar quan un jove du a terme el control efectiu de la
persona jurídica a la qual està vinculat, perquè aquesta persona jurídica pugui rebre al seu
torn el tractament de «jove agricultor». A aquest efecte, es modifiquen els apartats 3 i 4 de
l’article 24 i els apartats 2 i 3 de l’article 25. Al seu torn, s’inclou un aclariment referent als
casos de força major per rebre assignació de la reserva nacional a l’apartat 5 de l’article 24.
L’article 26.2 corregeix un error material, i l’article 26.4 modifica els criteris de
priorització en l’assignació de drets de la reserva nacional.
L’article 27.2 presenta una modificació sobre la data de comunicació als beneficiaris
dels drets assignats des de la reserva nacional, per a la primera assignació que s’ha de
dur a terme sobre la base de les sol·licituds d’ajuda de l’any 2015, per adequar-se a les
indicacions reglamentàries.
L’article 29.3 recull un nou cas de cessió de drets de pagament bàsic que, malgrat no
estar vinculada estrictament a la cessió de terres, s’assimila a aquests casos de cessió de
drets amb terres i, per tant, no se’ls aplica el peatge corresponent.
L’article 30 endarrereix el període de comunicació de les cessions que es produeixin a
la campanya 2016 per evitar que es comuniquin cessions de drets provisionals i no
definitius.
Finalment, l’annex VI inclou el model d’acord tripartit entre les parts per a la cessió dels
drets de pagament bàsic en el cas d’explotacions amb la base territorial arrendada de tal
manera que es puguin assimilar a una cessió de drets de pagament bàsic amb terres i no
es gravin amb el peatge corresponent.
Per acabar, en relació amb el Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, és necessari
canviar, a l’annex I, la ubicació de la menció a la capa de referència de les regions del
règim de pagament bàsic, ja que es tracta d’una capa alfanumèrica i no gràfica.
En l’elaboració d’aquesta disposició 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 29
de desembre de 2015,
DISPOSO:
Article primer. Modificació del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre
l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i
altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i
dels pagaments al desenvolupament rural.
El Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre
la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural,
queda modificat de la manera següent:
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L’apartat 4 de l’article 8 queda redactat de la manera següent:
«4. S’entén per ingressos agraris els que defineix l’article 11.1 i 11.2 del
Reglament delegat (UE) núm. 639/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014.
a) En cas que el sol·licitant sigui una persona física, els ingressos agraris són
els que recull com a ingressos totals en la seva declaració de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, en l’apartat corresponent a rendiments d’activitats
agrícoles, ramaderes i forestals, en estimació objectiva i directa.
Quan els ingressos agraris o una part d’aquests, a causa de la pertinença del
sol·licitant a una entitat integradora, no figurin consignats com a tals a l’apartat
esmentat anteriorment de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, el sol·licitant ha de declarar en la seva sol·licitud única la quantia d’aquests
ingressos percebuts en el període impositiu més recent. Quan l’autoritat competent
així ho determini, el sol·licitant també ha de declarar igualment els ingressos agraris
dels dos períodes impositius anteriors. L’autoritat competent ha d’exigir tots els
documents que consideri necessaris per verificar la fiabilitat de la dada declarada.
En aquests casos, a més, el sol·licitant ha de consignar en la seva sol·licitud el NIF
de l’entitat integradora corresponent.
En cap cas hi pot haver duplicitat en la declaració dels ingressos per part de les
persones físiques integrants de les entitats integradores anteriors i per part
d’aquestes mateixes, en cas que siguin també sol·licitants.
En els casos en què l’activitat agrària es dugui a terme en el marc de sistemes
d’integració, els imports facturats per l’entitat integradora en virtut dels contractes
d’integració corresponents es consideren ingressos agraris de l’integrat, sempre que
l’integrat assumeixi el risc de la cria dels animals.
b) En sol·licitant, en cas que sigui una persona jurídica o un grup de persones
físiques o jurídiques, ha de declarar en la seva sol·licitud única el total d’ingressos
agraris percebuts en el període impositiu més recent. Quan l’autoritat competent així
ho determini, el sol·licitant també ha de declarar igualment els ingressos agraris dels
dos períodes impositius anteriors. L’autoritat competent ha d’exigir, quan ho
consideri necessari, tots els documents que consideri adequats per verificar la
fiabilitat de la dada declarada. Si es tracta d’una societat civil o una comunitat de
béns, l’autoritat competent pot comprovar la coherència entre els ingressos agraris
declarats pel sol·licitant i els ingressos que recull la declaració informativa anual
d’entitats en règim d’atribució de rendes, corresponents a l’activitat agrícola i
ramadera.
En tot cas, i a tots els efectes, les indemnitzacions percebudes a través del
sistema d’assegurances agràries combinades computen com a ingressos agraris.»

Dos.

L’apartat 1 de l’article 9 queda redactat en els termes següents:

«1. En virtut del que disposa l’article 9.4 del Reglament (UE) núm. 1307/2013
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, els requisits
d’agricultor actiu que estableixen l’article 10 i l’article 8.1.a) no s’apliquen als
agricultors que, sobre la base de la sol·licitud única de l’any previ, hagin rebut
pagaments directes per un import igual o inferior a 1.250 euros, abans de l’aplicació
de les penalitzacions o exclusions derivades dels controls d’admissibilitat o de
condicionalitat, segons queden recollides als articles 63 i 91 del Reglament (UE)
núm. 1306/2013 del Parlament europeu i del Consell.»
Tres.
a)

L’article 10 queda modificat de la manera següent:

L’apartat 1 se substitueix pel següent:
«1. En virtut de l’article 9.2 del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, no es concedeixen pagaments
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directes a les persones físiques o jurídiques, o grups de persones físiques o
jurídiques, l’objecte social de les quals, d’acord amb la Classificació Nacional
d’Activitats Econòmiques (CNAE) o d’acord amb l’impost sobre activitats
econòmiques (IAE), es correspongui amb els codis que recull l’annex III.»
b)

La lletra c) de l’apartat 2 queda redactada de la manera següent:
«c) Que dins dels seus estatuts figuri, abans de la data de finalització del
termini de sol·licitud, l’activitat agrària com al seu objecte social principal.»

Quatre.

L’article 11 se substitueix pel següent:

«Article 11.

Activitat agrària.

1. D’acord amb el que disposa l’article 3, l’activitat agrària sobre les superfícies
agràries de l’explotació es pot acreditar mitjançant la producció, la cria o el cultiu de
productes agraris, amb inclusió de la collita, el munyiment, la cria d’animals o
mitjançant el manteniment de les superfícies agràries en estat adequat per a la
pastura o el cultiu sense cap acció preparatòria que vagi més enllà dels mètodes i la
maquinària agrícoles utilitzats de manera habitual. Aquesta activitat s’ha de dur a
terme a cada parcel·la agrària o recinte agrari que el sol·licitant declari en la seva
sol·licitud.
2. Per a cada parcel·la o recinte, el sol·licitant ha de declarar en la seva
sol·licitud d’ajuda el cultiu o aprofitament o, si s’escau, que el recinte és objecte
d’una tasca de manteniment. S’ha d’indicar expressament en la sol·licitud si sobre
els recintes de pastures s’ha de dur a terme producció sobre la base de pasturatge
o només manteniment sobre la base de les activitats de l’annex IV.
3. El sol·licitant ha de declarar de manera expressa i veraç en la seva sol·licitud
que els cultius i aprofitaments, així com les activitats de manteniment declarades,
constitueixen un reflex fidel de la seva activitat agrària. Si, amb motiu d’un control
administratiu o sobre el terreny dut a terme per l’autoritat competent, es comprova
que no s’han efectuat els cultius o aprofitaments o les activitats de manteniment,
amb declaració falsa, inexacta o negligent i que, a més, aquesta falta de concordança
ha condicionat el compliment dels requisits entorn de l’activitat agrària sobre les
superfícies, l’autoritat competent pot considerar que es tracta d’un cas de creació de
condicions artificials per obtenir el benefici de les ajudes i estan subjectes al règim
de penalitzacions que preveu l’article 102.
4. Les activitats de manteniment en estat adequat per a la pastura o el cultiu
han de consistir en la realització d’alguna activitat anual de les que recull l’annex IV.
S’ha de conservar a disposició de les autoritats competents tota la documentació
justificativa de les despeses i els pagaments incorreguts en la realització d’aquestes
activitats.
5. En casos degudament justificats, per raons mediambientals, les comunitats
autònomes poden establir que les activitats de manteniment que recull l’annex IV es
puguin dur a terme cada dos anys.
6. Sense perjudici dels apartats anteriors i als efectes del control administratiu,
s’entén que les pastures declarades part de l’activitat ramadera del sol·licitant
compleixen els requisits d’activitat agrària si es compleixen les condicions següents:
a) Ha de declarar el codi o codis REGA de les explotacions ramaderes de què
sigui titular principal, en les quals ha de mantenir animals d’espècies ramaderes
compatibles amb l’ús de la pastura i la dimensió de la qual ha de ser coherent amb
la superfície de pastura declarada.
b) Als efectes de l’apartat anterior, es consideren espècies compatibles amb
l’ús de les pastures, el boví, oví, cabrum, equí (explotacions equines de producció i
reproducció) i porcí, aquest últim només en explotacions qualificades pel seu
sistema productiu com a «extensiu o mixt» al REGA.
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c) Així mateix, la dimensió de les explotacions es considera coherent amb la
superfície de pastures quan les explotacions tinguin, almenys, 0,20 unitats de
bestiar gros (UBG) per hectàrea admissible de pastura associada. El càlcul s’ha de
fer tenint en compte una mitjana d’animals en l’explotació i la taula de conversió
d’aquests en UBG que preveu l’annex V. L’autoritat competent ha de tenir en compte
les particularitats del procés productiu en els diferents tipus d’explotació ramadera a
l’hora d’obtenir les mitjanes d’animals.
Si es verifica el compliment de la proporció de 0,2 UBG/ha i la compatibilitat de
les espècies ramaderes declarades amb l’ús de la pastura d’acord amb el que
estableixen les lletres a) i b), el beneficiari ha d’acreditar directament la realització
d’activitat ramadera, sense que sigui necessari portar a terme cap altre control
administratiu addicional. No obstant això, en el marc d’un control sobre el terreny, es
pot comprovar l’estat de les pastures i fins i tot sol·licitar al titular una justificació
documental de l’aprofitament d’aquestes si hi ha dubtes sobre el seu possible estat
d’abandonament, segons queda establert a l’apartat 7.
Per contra, quan es verifiqui l’incompliment d’aquestes condicions, perquè no
s’arriba a aquesta proporció, perquè el sol·licitant no és titular d’una explotació
ramadera inscrita al REGA de conformitat amb el que estableixen les lletres a) i b)
anteriors, o perquè el sol·licitant no és titular de cap explotació ramadera i ha de
rebre ajudes en les superfícies de pastures, s’entén que s’estan creant artificialment
les condicions per al compliment dels requisits de l’activitat agrària, llevat que
l’agricultor presenti proves que acreditin, almenys, algun dels supòsits següents:
1r Que la superfície declarada com a pastures és objecte d’alguna de les
tasques de manteniment que descriu l’annex IV.
2n Que du a terme l’activitat de segada en pastures i praderies, destinada a la
producció de farratges per al bestiar.
3r Que disposa de superfícies de pastures en condicions productives
adequades per ser pasturades.
7. En cap cas s’han de concedir pagaments per superfícies que estiguin en
estat d’abandonament d’acord amb el que recull l’annex VI.»
Cinc.

L’apartat 2 de l’article 12 queda modificat de la manera següent:

«2. Per tal de comprovar si es tracta de superfícies abandonades, es considera
una situació de risc, als efectes de control, quan determinades superfícies de les
parcel·les o els recintes de terres de cultiu s’hagin declarat en guaret, de manera
reiterada, durant tres anys o més, o que en els recintes de pastura arbrada i
arbustiva s’hagi declarat també de manera reiterada, durant tres anys o més, una
activitat basada exclusivament en el manteniment en estat adequat.»
Sis.

L’apartat 5 de l’article 14 queda redactat en els termes següents:

«5. Les hectàrees agrícoles que entrin en la definició de bosc que recull el títol
VI a afectes de les ajudes al desenvolupament rural, diferents de les que estableix
l’apartat 3, així com la superfície agrícola considerada com a bosc per rebre ajuda
al desenvolupament rural sobre la base dels articles 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 34 del
Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, són admissibles sempre que es pugui comprovar que hi ha
activitat agrària, i les pràctiques agràries que s’hi duen a terme no impliquin un doble
finançament amb els requisits o compromisos exigibles per percebre ajudes al
desenvolupament rural.»
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L’article 15 se substitueix pel següent:

«Article 15.

Parcel·les agrícoles a disposició de l’agricultor.

Les parcel·les agrícoles d’hectàrees admissibles utilitzades per justificar drets
d’ajuda han d’estar a disposició de l’agricultor, en règim de propietat, usdefruit,
arrendament, parceria o assignació per part d’una entitat gestora d’un bé comunal,
el dia 31 de maig de l’any en què se sol·licita l’ajuda.»
Vuit.
a)

L’article 20 queda modificat de la manera següent:

L’apartat 4 queda redactat de la manera següent:
«4. Als efectes d’aquest article, s’entén com a cultiu qualsevol de les
accepcions següents:
a) el cultiu de qualsevol dels diferents gèneres definits a la classificació
botànica de cultius;
b) el cultiu de qualsevol de les espècies en el cas de Brassicaceae, Solanaceae
i Cucurbitaceae;
c) la terra en guaret;
d) l’herba o altres farratges herbacis.
Els cultius d’hivern i primavera es consideren cultius diferents encara que
pertanyin al mateix gènere, així com qualsevol altre tipus de gènere o espècie que
sigui diferent dels anteriors i que sigui reconegut expressament com un cultiu
diferent per la normativa comunitària d’aplicació directa en un futur.
En el cas de superfícies amb cultius mixtos en fileres, cada cultiu es comptabilitza
com un cultiu diferent si representa, almenys, el 25% de la superfície esmentada. En
aquest cas, la superfície coberta per cada cultiu es calcula dividint la superfície total
dedicada al cultiu mixt pel nombre de cultius presents que cobreixin, com a mínim,
el 25% de la superfície esmentada, independentment de la proporció real de cada
cultiu.
En les superfícies cobertes per un cultiu principal intercalat amb un cultiu
secundari, la superfície es considera coberta únicament pel cultiu principal.
Les superfícies en què se sembri una barreja de llavors es consideren cobertes
per un sol cultiu denominat “cultiu mixtˮ independentment dels cultius específics que
conformin la barreja.
No obstant això, quan es pugui establir que les espècies incloses en diferents
barreges difereixen unes de les altres i es tracti de barreges cultivades
tradicionalment, aquestes diferents barreges de llavors es poden considerar cultius
únics diferents, sempre que no s’utilitzin per al cultiu a què fa referència la lletra b)
d’aquest apartat.»

b)

L’apartat 5 se substitueix pel següent:
«5. El període en el qual s’ha de portar a terme la verificació del nombre de
cultius i el càlcul dels seus percentatges corresponents, segons el que estableix
l’apartat 1, va dels mesos de maig a juliol, de manera que, majoritàriament, els
cultius estiguin en el terreny durant aquest període. No obstant això, les comunitats
autònomes poden ajustar aquest període tenint en compte les condicions
agroclimàtiques de la seva regió. Quan una explotació estigui ubicada en més d’una
comunitat autònoma amb períodes diferents, la seva superfície s’ha de verificar en
el període que correspongui a cada comunitat on estigui ubicada i el resultat de la
verificació efectuada per a la superfície de cada comunitat s’ha de tenir en compte
en el còmput global. En tot cas, la mateixa superfície de cada recinte s’ha de
comptabilitzar una sola vegada per any de sol·licitud als efectes del càlcul dels
percentatges dels diferents cultius.»
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Nou. Es dóna una nova redacció a la lletra d) de l’article 25 en els termes següents:
«d) Tant per a persones físiques com jurídiques, que disposin d’un expedient
favorable de concessió de l’ajuda de primera instal·lació en l’àmbit d’un programa de
desenvolupament rural, o que acreditin tenir un nivell de capacitació agrària suficient,
per a la determinació del qual s’han de conjugar criteris de formació lectiva i
experiència professional, tal com estableix l’article 4.1.b) de la Llei 19/1995, de 4 de
juliol, de modernització de les explotacions agràries, que siguin conformes als que
exigeixen els programes de desenvolupament rural elaborats per cada comunitat
autònoma».
Deu. La lletra a) de l’article 35 queda redactada de la manera següent:
«a) Utilitzar una llavor d’alguna de les varietats que recullen el catàleg comú
de varietats d’espècies de plantes agrícoles de la Unió Europea, el Registre
espanyol de varietats comercials o que tinguin concedida una autorització de
comercialització de conformitat amb la Decisió 2004/842/CE de la Comissió, d’1 de
desembre de 2004, en la data d’inici del termini de presentació de la sol·licitud
única. S’exceptuen d’aquest requisit les llavors de les espècies per a les quals no hi
ha catàleg de varietats o n’està autoritzada la comercialització sense necessitat de
pertànyer a una varietat determinada.»
Onze. La lletra a) de l’apartat 2 de l’article 39 queda redactada de la manera següent:
«a) Han de tenir una densitat mínima per hectàrea de 80 arbres per a ametller,
150 per a avellaner i 30 per a garrofer. Per a plantacions mixtes de les espècies
admissibles per a aquesta ajuda, s’entén que es compleix aquest requisit si aquestes
densitats es compleixen almenys per a una de les espècies en la totalitat de la
parcel·la o bé si es compleixen per a la superfície equivalent en cultiu pur de cada
espècie, cas en el qual, als efectes de l’ajuda, és la superfície que es computi.»
Dotze.
següent:

El primer paràgraf de la lletra a) de l’article 42 queda redactat de la manera

«a) Estar inscrits, o en procés d’inscripció, en alguna denominació de qualitat
de les relacionades a la part II de l’annex XI, en la data de finalització del termini de
presentació de la sol·licitud.»
Tretze.

L’apartat 2 de l’article 54 se substitueix pel següent:

«2. Poden ser beneficiaris d’aquesta ajuda els agricultors que produeixin cotó
que la sol·licitin anualment en la sol·licitud única i que tinguin subscrit un contracte
de subministrament amb una desmotadora autoritzada per al lliurament del cotó
produït. A més, les autoritats competents poden establir, a l’empara del que disposen
les normes comunitàries, altres criteris o requisits addicionals.»
Catorze. A l’article 55 s’afegeix un nou apartat 4 amb el contingut següent:
«4. L’autoritat competent ha de retirar l’autorització, amb efectes a partir de la
campanya de comercialització següent, amb la instrucció prèvia del procediment
corresponent, quan es detectin irregularitats en el compliment dels compromisos
adquirits per la desmotadora com a entitat col·laboradora en aquest règim d’ajuda.»
Quinze.

L’article 58 se substitueix pel següent:

«Article 58.

Objecte i requisits generals.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 52 del Reglament (UE) núm.
1307/2013 del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013, es
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concedeix una ajuda associada als productors de determinats sectors que afrontin
dificultats, amb l’objectiu d’incentivar el manteniment dels nivells de producció
actuals.
2. L’ajuda adopta la forma d’un pagament anual per animal elegible que
compleixi aquests requisits generals, així com els específics establerts en cada cas.
3. Per tal que un animal pugui generar dret a percebre alguna de les ajudes
que descriu el present capítol, ha d’estar identificat i registrat d’acord amb les
disposicions del Reglament (CE) núm. 1760/2000 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de juliol de 2000, que estableix un sistema d’identificació i registre
dels animals de l’espècie bovina i relatiu a l’etiquetatge de la carn de boví i dels
productes a base de carn de boví, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm.
820/97 del Consell, així com segons el que disposa el Reial decret 1980/1998, de 18
de setembre, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de
l’espècie bovina, o, per al cas de les espècies ovina i cabrum, d’acord amb el que
estableix el Reglament (CE) núm. 21/2004 del Consell, de 17 de desembre de 2003,
pel qual s’estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de les espècies
ovina i cabrum i es modifica el Reglament (CE) núm. 1782/2003 i les directives
92/102/CEE i 64/432/CEE, i d’acord amb el que estableix el Reial decret 685/2013,
de 16 de setembre, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i registre dels
animals de les espècies ovina i cabrum.
4. En tot cas, s’entén que un animal compleix els requisits d’identificació i
registre que estableix l’apartat anterior quan els compleixi en les dates següents en
funció del tipus d’ajuda associada de què es tracti:
a) L’1 de gener de l’any de sol·licitud per a totes les ajudes associades excepte
les que estableixen les seccions 3a i 8a d’aquest capítol.
b) L’1 d’octubre de l’any anterior al de sol·licitud per a les ajudes associades
que estableixen les seccions 3a i 8a d’aquest capítol.
5. Cap animal pot rebre ajuda associada per més d’una de les ajudes
associades establertes independentment del fet que pugui complir els requisits
d’elegibilitat simultàniament per a més d’una.
6. L’explotació a la qual pertanyin els animals susceptibles de percebre l’ajuda
ha de complir les disposicions que estableix el Reial decret 479/2004, de 26 de
març, pel qual s’estableix i es regula el Registre general d’explotacions ramaderes.
7. Els ramaders sol·licitants de les ajudes associades han de mantenir la
titularitat de les explotacions en què estiguin els animals susceptibles de percebre
l’ajuda, durant les dates en les quals es determina l’elegibilitat d’aquests i, en tot
cas, fins a la data final del termini de sol·licitud de cada any. S’exceptuen d’aquesta
condició els casos de canvis de titularitat de l’explotació ramadera com a
conseqüència de successió per causa de mort, jubilacions en què es transmeti
l’explotació a un familiar de primer grau, programes aprovats de cessament anticipat
de l’activitat agrària, incapacitat laboral permanent del titular, fusions, escissions i
canvis de denominació o de l’estatut jurídic de l’explotació, tots aquests degudament
notificats i acceptats per l’autoritat competent.
8. Per poder rebre alguna de les ajudes associades que descriu el present
capítol, el sol·licitant ha de complir els requisits que determinen la figura d’agricultor
actiu de conformitat amb el que especifica el capítol I del títol II d’aquest Reial
decret.»
Setze.

L’apartat 1 de l’article 60 se substitueix pel següent:

«1. Es concedeix una ajuda associada als titulars d’explotacions de vaques
alletants, amb la finalitat de garantir la viabilitat econòmica d’aquestes explotacions
i reduir el risc d’abandonament d’aquesta activitat productiva.»
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L’article 61 queda modificat de la manera següent:

El segon paràgraf de l’apartat 1 se substitueix pel següent:
«Per determinar els animals amb dret al cobrament d’aquesta ajuda, s’ha de fer
una comprovació dels animals presents a l’explotació del sol·licitant amb data d’1 de
gener, una altra amb data de 30 d’abril i dues comprovacions més en dates
intermèdies que s’han de determinar, en el període comprès entre aquestes dues
dates, les dues iguals per a totes les explotacions d’Espanya. Els animals que s’han
de computar són els presents a les quatre comprovacions efectuades.»

b)

L’apartat 3 se substitueix pel següent:
«3. Les explotacions on s’han d’ubicar els animals elegibles han d’estar
inscrites en el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA) amb el tipus
d’explotació «producció i reproducció» o tipus «pastura». En el primer cas, a escala
de subexplotació, han d’estar classificades com a explotacions de boví amb una
classificació zootècnica de “reproducció per a producció de carnˮ, “reproducció per
a producció mixtaˮ o “recria de vedellesˮ.
Sense perjudici del que indica el paràgraf anterior, als efectes de determinar
l’elegibilitat dels animals sobre la base del que estableix l’apartat 1, s’han de tenir en
compte els animals localitzats en moviments temporals a pastures, fires i mercats,
sempre que s’hagin notificat convenientment al sistema SITRAN.»

Divuit.

L’apartat 1 de l’article 63 se substitueix pel següent:

«1. Es concedeix una ajuda associada als titulars d’explotacions dedicades a
l’activitat d’encebament de bestiar boví per tal de garantir la viabilitat econòmica
d’aquestes explotacions.»
Dinou.

L’article 64 se substitueix pel següent:

«Article 64.

Beneficiaris i requisits generals.

1. No poden optar a aquesta ajuda els sol·licitants que hagin estat titulars de
drets especials el 2014, i que, en la sol·licitud única de cada campanya, no disposin
d’hectàrees admissibles sobre les quals activar drets de pagament bàsic.
2. Les ajudes es concedeixen per animal elegible i any. Són animals elegibles
els bovins entre 6 i 24 mesos d’edat que hagin estat engreixats entre l’1 d’octubre
de l’any anterior a la sol·licitud i el 30 de setembre de l’any de sol·licitud a l’explotació
del beneficiari o en un engreixador comunitari, i sacrificats en escorxador o exportats
en aquest mateix període. Tots han d’estar inscrits en el Registre general
d’identificació individual d’animals (RIIA), d’acord amb el que estableix el Reial
decret 728/2007, de 13 de juny.
La determinació de la destinació dels animals, així com de les dates en què els
animals van entrar a l’explotació i la data de sortida cap a les destinacions que
donen lloc a l’elegibilitat, s’ha de fer a través de consultes a la base de dades
SITRAN. Entre la data de sortida a aquestes destinacions i la data d’entrada a
l’explotació hi ha d’haver una diferència mínima de tres mesos per determinar
l’elegibilitat dels animals.
3. Les explotacions on s’han d’ubicar els animals elegibles han d’estar inscrites
en el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA) amb el tipus d’explotació
“producció i reproduccióˮ o tipus “pasturaˮ. En el primer cas, a escala de
subexplotació, han d’estar classificades com a explotacions de boví amb una
classificació zootècnica de “reproducció per a producció de carnˮ, o “reproducció per
a producció de lletˮ, o “reproducció per a producció mixtaˮ, o “engreix o engreixadorˮ,
i han de ser l’última explotació on es localitzaven els animals abans de la seva
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destinació a l’escorxador o l’exportació. En el cas dels vedells procedents d’una altra
explotació, només és vàlida l’última de les classificacions esmentades.
Sense perjudici del que indica el paràgraf anterior, als efectes de determinar
l’elegibilitat dels animals, s’han de tenir en compte els animals localitzats en
moviments temporals a pastures, fires i mercats, sempre que s’hagin notificat
convenientment al sistema SITRAN.
4. No obstant això, si els animals han abandonat l’última explotació amb
destinació a una explotació intermèdia, com un tractant, o centre de concentració,
que estiguin registrades com a tals al REGA, i d’aquestes surten cap al sacrifici o
l’exportació, el titular de l’explotació en què es van localitzar els animals abans
d’aquest moviment a l’explotació intermèdia es pot beneficiar de l’ajuda, sempre que
es compleixin tots els requisits esmentats i no romanguin a l’explotació intermèdia
més de 15 dies.
5. En el cas d’engreixadors comunitaris, és necessari aportar la documentació
que justifiqui la pertinença dels socis a l’engreixador comunitari, el qual ha de
complir les condicions següents:
a) Que tingui entre els seus objectius l’engreix o encebament en comú dels
vedells nascuts a les explotacions de vaques de cria dels seus socis. Per verificar-ho,
els caps que han de donar lloc al cobrament d’aquesta ajuda associada són només
els que hagin nascut de les vaques alletants de l’explotació.
b) Que tots els socis que aporten animals a la sol·licitud tinguin femelles de
l’espècie bovina i hagin sol·licitat l’ajuda associada per vaca alletant i/o l’ajuda al
boví de llet l’any de sol·licitud de què es tracti.
Els socis que figurin en una sol·licitud presentada per un engreixador comunitari
també poden sol·licitar aquesta ajuda associada a títol individual. Als efectes del
càlcul dels imports unitaris, s’ha de tenir en compte la suma de tots els animals
presentats en totes dues sol·licituds. En aquests casos, l’ajuda es concedeix per
cada animal elegible que resulti per a cadascun dels sol·licitants (ramader/
engreixador comunitari), i el ramader ha d’indicar a la sol·licitud que presenti a títol
individual que és soci d’un engreixador comunitari que ha sol·licitat també aquesta
ajuda associada, i indicar el NIF de l’engreixador esmentat.
6. Només poden rebre aquesta ajuda associada els titulars d’explotacions que
tinguin cada any un mínim de 3 animals elegibles.»
Vint. L’apartat 4 de l’article 65 queda sense contingut.
Vint-i-u. La secció 4a del capítol II del títol IV se substitueix per la següent:
«Secció 4a Ajuda associada per a les explotacions de boví de llet
Article 66.

Objecte, àmbit d’aplicació i dotació pressupostària.

1. Es concedeix una ajuda associada als titulars d’explotacions de bestiar boví
de llet per tal de garantir la viabilitat econòmica d’aquestes explotacions i reduir el
risc d’abandonament d’aquesta activitat productiva.
2. La dotació pressupostària total que es destina cada any a aquesta mesura
per a cada línia d’ajuda és la que recull l’annex II d’aquest Reial decret, i s’utilitza
anualment tenint en compte el que estableix l’article 59.
3. Dins d’aquesta ajuda associada s’estableixen les línies de subvenció
següents:
a) Ajuda destinada a les explotacions situades a la regió Espanya peninsular.
b) Ajuda destinada a les explotacions situades a la regió insular i zones de
muntanya.
A aquests efectes, s’entén per zones de muntanya, per a cada exercici, les que
defineix el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de
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17 de desembre de 2013, i que així estiguin designades per les comunitats
autònomes als seus programes de desenvolupament rural vigents, i per regió
Espanya peninsular tot el territori peninsular excepte les zones de muntanya.
En els casos en què l’explotació es compongui de més d’una unitat de producció,
situades en regions diferents, per determinar la regió en la qual s’ubica l’explotació
del sol·licitant cal atenir-se al nombre d’animals elegibles a cadascuna de les unitats
de producció. L’explotació s’entén ubicada a la regió on radiquin les unitats de
producció que sumin el nombre més alt d’animals elegibles, de manera que tots els
animals elegibles rebin l’import corresponent a aquesta regió, independentment del
fet que una part d’aquests animals estiguin ubicats en unitats pertanyents a l’altra.
Article 67.

Beneficiaris i requisits generals.

1. No poden optar a aquesta ajuda els sol·licitants que hagin estat titulars de
drets especials el 2014, i que, en la sol·licitud única de cada campanya, no disposin
d’hectàrees admissibles sobre les quals activar drets de pagament bàsic.
2. Les ajudes es concedeixen per animal elegible i any. Són animals elegibles
les femelles de l’espècie bovina d’aptitud làctia que pertanyen a alguna de les races
que enumera l’annex XIII, o a les races que l’autoritat competent en la matèria
determini que són d’aptitud eminentment làctia, d’edat igual o superior a 24 mesos
en la data en què finalitzi el termini de sol·licitud i que estiguin inscrites en el Registre
general d’identificació individual d’animals (RIIA), d’acord amb el que estableix el
Reial decret 728/2007, de 13 de juny.
Per determinar els animals amb dret al cobrament d’aquesta ajuda, s’ha de fer
una comprovació dels animals presents a l’explotació del sol·licitant amb data d’1 de
gener, una altra amb data de 30 d’abril i dues comprovacions més en dates
intermèdies que s’han de determinar, en el període comprès entre aquestes dues
dates, les dues iguals per a totes les explotacions d’Espanya. Els animals que s’han
de computar són aquells que estiguin presents a les quatre comprovacions
efectuades.
3. Les explotacions on s’han d’ubicar els animals elegibles han de complir els
requisits següents:
a) Han d’estar inscrites en el Registre general d’explotacions ramaderes
(REGA) amb el tipus d’explotació“producció i reproduccióˮ o tipus “pasturaˮ. En el
primer cas, a escala de subexplotació, han d’estar classificades com a explotacions
de boví amb una classificació zootècnica de “reproducció per a producció de lletˮ,
“reproducció per a producció mixtaˮ o “recria de vedellesˮ.
Sense perjudici del que indica el paràgraf anterior, als efectes de determinar
l’elegibilitat dels animals sobre la base del que estableix l’apartat 2, s’han de tenir en
compte els animals localitzats en moviments temporals a pastures, fires i mercats,
sempre que s’hagin notificat convenientment al sistema SITRAN; i
b) Han d’haver efectuat lliuraments de llet a primers compradors almenys
durant 6 mesos en el període comprès entre l’1 d’octubre de l’any anterior al de la
sol·licitud i el 30 de setembre de l’any de la sol·licitud, o haver presentat la declaració
de vendes directes en aquest últim any amb quantitats venudes.
Article 68.

Requisits específics relacionats amb les zones de muntanya.

En els casos en què l’explotació es compongui de més d’una unitat de producció
situada en zones de muntanya i en zones diferents de les de muntanya, per
determinar el tipus de zona en què s’ubica l’explotació del sol·licitant cal atenir-se al
nombre d’animals elegibles a cadascuna de les unitats de producció. L’explotació
s’entén ubicada a la zona on radiquin les unitats de producció que sumin el nombre
mitjà més alt d’animals elegibles en les quatre dates indicades a l’article 67.2, de
manera que tots els animals elegibles rebin l’import corresponent a aquesta zona,
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independentment del fet que una part d’aquests animals estiguin ubicats en unitats
pertanyents a altres zones.
Article 69.

Import de l’ajuda.

1. Dins de la dotació pressupostària destinada a les explotacions de boví de
llet, es reserven les quantitats que figuren a l’annex II per a cadascuna de les línies
d’ajuda que estableix l’article 66.3.
2. Els límits quantitatius aplicables són els següents:
a) Ajuda destinada a les explotacions situades a la regió Espanya peninsular:
598.935 animals.
b) Ajuda destinada a les explotacions situades a la regió insular i zones de
muntanya: 245.238 animals.
3. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, segons la informació
subministrada per les comunitats autònomes, tal com estableix l’article 107.5.d), ha
d’establir anualment un import unitari a cadascuna de les línies d’ajuda establertes.
Aquest import unitari és el resultat de dividir cada import establert a l’annex II entre
els animals elegibles en cada cas i tenint en compte la regressivitat que estableix
l’apartat següent.
4. L’import de les ajudes per animal a cadascuna de les dues regions
establertes és:
a) l’import complet de l’ajuda per als 75 primers animals elegibles i
b) el 50 per cent de l’import complet per als següents animals elegibles a
l’explotació.
Els imports calculats així s’han de publicar anualment a la pàgina web del Fons
Espanyol de Garantia Agrària.
En cap cas l’import unitari d’aquest pagament pot superar els 430 euros per
animal elegible.»
Vint-i-dos.

L’apartat 1 de l’article 70 se substitueix pel següent:

«1. Es concedeix una ajuda associada als titulars d’explotacions de bestiar oví
per tal de garantir la viabilitat econòmica d’aquestes explotacions i reduir el risc
d’abandonament d’aquesta activitat productiva.»
Vint-i-tres.

La lletra a) de l’apartat 4 de l’article 71 se substitueix pel text següent:

«a) Han d’estar inscrites en el Registre general d’explotacions ramaderes
(REGA) amb el tipus d’explotació «producció i reproducció» o tipus «pastura». En el
primer cas, a escala de subexplotació, han d’estar classificades com a explotacions
d’oví amb una classificació zootècnica de «reproducció per a producció de llet»,
«reproducció per a producció de carn» o «reproducció per a producció mixta»; i»
Vint-i-quatre.
a)

L’article 73 queda modificat de la manera següent:

L’apartat 1 se substitueix pel següent:
«1. Es concedeix una ajuda associada als titulars d’explotacions de bestiar
cabrum per tal de garantir la viabilitat econòmica d’aquestes explotacions i reduir el
risc d’abandonament d’aquesta activitat productiva.»

b)

L’apartat 3 se substitueix pel següent:
«3. Es creen dues regions: les zones de muntanya juntament amb la regió
insular, i la resta del territori nacional.
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A aquests efectes, s’entén per zones de muntanya, per a cada exercici, les que
defineix el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de
17 de desembre de 2013, i que així estiguin designades per les comunitats
autònomes als seus programes de desenvolupament rural en vigor.
En els casos en què l’explotació es compongui de més d’una unitat de producció,
situades en regions diferents, per determinar la regió en què s’ubica l’explotació del
sol·licitant cal atenir-se al nombre d’animals elegibles a cadascuna de les unitats de
producció. L’explotació s’entén ubicada a la regió on radiquin les unitats de producció
que sumin el nombre més alt d’animals elegibles, de manera que tots els animals
elegibles rebin l’import corresponent a aquesta regió, independentment del fet que
una part d’aquests animals estiguin ubicats en unitats pertanyents a l’altra.»
Vint-i-cinc.

La lletra a) de l’apartat 4 de l’article 74 se substitueix pel text següent:

«a) Han d’estar inscrites en el Registre general d’explotacions ramaderes
(REGA) amb el tipus d’explotació «producció i reproducció» o tipus «pastura». En el
primer cas, a escala de subexplotació, han d’estar classificades com a explotacions
de cabrum amb una classificació zootècnica de «reproducció per a producció de
llet», «reproducció per a producció de carn» o «reproducció per a producció mixta»;
i»
Vint-i-sis.

L’apartat 1 de l’article 77 se substitueix pel següent:

«1. Es concedeix una ajuda als titulars d’explotacions de bestiar boví de llet
que hagin mantingut drets especials el 2014 i no disposin d’hectàrees admissibles
per a l’activació de drets de pagament en el règim de pagament bàsic.»
Vint-i-set.
a)

L’article 78 queda modificat de la manera següent:

L’apartat 2 se substitueix pel següent.
«2. No poden optar a aquesta ajuda els titulars de drets especials, que el 2014
també eren titulars de drets normals i que van declarar en la campanya esmentada
una superfície igual o superior a 0,2 hectàrees, excepte que el fet de no disposar
d’hectàrees admissibles sobre les quals activar drets de pagament bàsic es degui a
l’absència d’hectàrees admissibles determinades en la declaració de la sol·licitud
d’ajudes de l’any 2013.»

b)

L’apartat 3 se substitueix pel text següent:
«3. Les explotacions on s’han d’ubicar els animals elegibles han de complir els
requisits següents:
a) Han d’estar inscrites en el Registre general d’explotacions ramaderes
(REGA) amb el tipus d’explotació “producció i reproduccióˮ o tipus “pasturaˮ. En el
primer cas, a escala de subexplotació, han d’estar classificades com a explotacions
de boví amb una classificació zootècnica de “reproducció per a producció de lletˮ,
“reproducció per a producció mixtaˮ o “recria de vedellesˮ.
Sense perjudici del que indica el paràgraf anterior, als efectes de determinar
l’elegibilitat dels animals, s’han de tenir en compte els animals localitzats en
moviments temporals a pastures, fires i mercats, sempre que s’hagin notificat
convenientment al sistema SITRAN; i
b) Han d’haver efectuat lliuraments de llet a primers compradors almenys
durant 6 mesos en el període comprès entre l’1 d’octubre de l’any anterior a la
sol·licitud i el 30 de setembre de l’any de sol·licitud, o haver presentat la declaració
de vendes directes en aquest últim any amb quantitats venudes.»
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c) El segon paràgraf de l’apartat 4 se substitueix pel següent:
«Femelles de l’espècie bovina d’aptitud làctia pertanyents a alguna de les races
que enumera l’annex XIII d’aquest Reial decret, o les races que l’autoritat competent
en la matèria determini que són d’aptitud eminentment làctia, d’edat igual o superior
a 24 mesos en la data en què finalitzi el termini de sol·licitud i que estiguin inscrites
en el Registre general d’identificació individual d’animals (RIIA), d’acord amb el que
estableix el Reial decret 728/2007, de 13 de juny.»
Vint-i-vuit.

L’apartat 1 de l’article 80 se substitueix pel següent:

«1. Es concedeix una ajuda als titulars d’explotacions de bestiar boví d’engreix
que hagin mantingut drets especials el 2014 i no disposin d’hectàrees admissibles
per a l’activació de drets de pagament en el règim de pagament bàsic.»
Vint-i-nou.
a)

L’article 81 queda modificat de la manera següent:

L’apartat 2 se substitueix pel següent.
«2. No poden optar a aquesta ajuda els titulars de drets especials que el 2014
també eren titulars de drets normals i que van declarar en la campanya esmentada
una superfície igual o superior a 0,2 hectàrees, excepte que el fet de no disposar
d’hectàrees admissibles sobre les quals activar drets de pagament bàsic es degui a
l’absència d’hectàrees admissibles determinades en la declaració de la sol·licitud
d’ajudes de l’any 2013.»

b)

L’apartat 3 se substitueix pel text següent:
«3. Les explotacions on s’han d’ubicar els animals elegibles han d’estar
inscrites en el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA) amb el tipus
d’explotació “producció i reproduccióˮ o tipus “pasturaˮ. En el primer cas, a escala de
subexplotació, han d’estar classificades com a explotacions de boví amb una
classificació zootècnica de “reproducció per a producció de carnˮ, o “reproducció per
a producció de lletˮ, o “reproducció per a producció mixtaˮ, o «engreix o engreixador»,
i han de ser l’última explotació on es localitzaven els animals abans de la seva
destinació a l’escorxador o l’exportació.
Sense perjudici del que indica el paràgraf anterior, als efectes de determinar
l’elegibilitat dels animals, s’han de tenir en compte els animals localitzats en
moviments temporals a pastures, fires i mercats sempre que s’hagin notificat
convenientment al sistema SITRAN.»

c) L’apartat 4 queda modificat de la manera següent:
«4. L’ajuda es concedeix per animal elegible i any. Els animals elegibles pels
quals pot percebre el pagament cada ramader en cada any són:
Els bovins entre 6 i 24 mesos d’edat que hagin estat engreixats entre l’1
d’octubre de l’any anterior a la sol·licitud i el 30 de setembre de l’any de sol·licitud a
l’explotació del beneficiari o en un engreixador comunitari, i sacrificats en escorxador,
o exportats, en aquest mateix període. Tots han d’estar inscrits en el Registre
general d’identificació individual d’animals (RIIA), d’acord amb el que estableix el
Reial decret 728/2007, de 13 de juny.
No obstant això, si els animals han abandonat l’última explotació amb destinació
a una explotació intermèdia, com un tractant, o centre de concentració, que estiguin
registrades com a tals al REGA, i d’aquestes surten cap al sacrifici o l’exportació, el
titular de l’explotació en què es van localitzar els animals abans d’aquest moviment
a l’explotació intermèdia es pot beneficiar de l’ajuda, sempre que els animals
compleixin tots els requisits esmentats i no romanguin a l’explotació intermèdia més
de 15 dies.
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La determinació de la destinació dels animals, així com de les dates en què els
animals van entrar a l’explotació i la data de sortida cap a les destinacions que
donen lloc a l’elegibilitat, s’ha de fer a través d’una consulta a la base de dades
SITRAN. Entre la data de sortida a aquestes destinacions i la data d’entrada a
l’explotació hi ha d’haver una diferència mínima de tres mesos per determinar
l’elegibilitat dels animals.
En cas que el sol·licitant pertanyi a un engreixador comunitari al qual aporta
animals per a l’encebament, els animals aportats a l’engreixador computen en
l’ajuda associada d’aquest sol·licitant, i es descompten als efectes del càlcul dels
imports d’ajuda a l’engreixador si aquest és sol·licitant de l’ajuda que estableix la
secció 3a. En cas que aquest últim també compleixi els requisits per a aquesta
ajuda associada, es procedeix de la mateixa manera que la que s’estableix per a
l’ajuda associada de la secció 3a.»
Trenta.

L’apartat 1 de l’article 83 se substitueix pel següent:

«1. Es concedeix una ajuda als titulars d’explotacions de bestiar oví i cabrum
que hagin mantingut drets especials el 2014 i no disposin d’hectàrees admissibles
per a l’activació de drets de pagament en el règim de pagament bàsic.»
Trenta-u.
a)

L’article 84 queda modificat de la manera següent:

L’apartat 2 se substitueix pel text següent:
«2. No poden optar a aquesta ajuda els titulars de drets especials que el 2014
també eren titulars de drets normals i que van declarar en la campanya esmentada
una superfície igual o superior a 0,2 hectàrees, excepte que el fet de no disposar
d’hectàrees admissibles sobre les quals activar drets de pagament bàsic es degui a
l’absència d’hectàrees admissibles determinades en la declaració de la sol·licitud
d’ajudes de l’any 2013.»

b)

L’apartat 3 queda sense contingut.

Trenta-dos. Els apartats 1, 2 i 3 de l’article 86 queden modificats de la manera següent:
«1. Els agricultors que el 2015 tinguin drets de pagament bàsic, en propietat,
usdefruit o en arrendament i el seu import total de pagaments directes a percebre no
sigui superior a 1.250 euros, queden inclosos automàticament per l’autoritat
competent en el règim per a petits agricultors l’activació del qual s’estableix al capítol
IV del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de
règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna, llevat que decideixin
expressament no participar-hi, i en aquest cas ho han de comunicar a l’autoritat
competent abans del 15 d’octubre de 2015.
2. Abans del 30 de setembre de 2015 s’ha d’efectuar un càlcul provisional
estimatori de l’import del pagament de tots els pagaments directes per productor i
s’ha de comunicar als agricultors als quals aquesta estimació representi un
pagament no superior a 1.250 euros. Així mateix, se’ls ha d’informar sobre el seu
dret a decidir no participar en el règim de petits agricultors, encara que compleixin
les condicions per participar-hi. Aquesta comunicació es pot fer per qualsevol de les
formes possibles que permeti als beneficiaris el coneixement de les seves dades,
inclosa la possibilitat d’accés a la base de dades.
3. A partir de 2015, només es poden incorporar nous agricultors al règim de
petits agricultors en els casos en què se’ls assignin drets de pagament a través de
la reserva nacional no hagin de percebre més de 1.250 euros en concepte d’ajudes
directes en els termes que estableix el capítol III del Reial decret 1076/2014, de 19
de desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política
agrícola comuna, així com els productors que s’incorporin a aquest règim a través
d’una cessió, tal com estableix el capítol IV del Reial decret esmentat».
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La lletra g) de l’apartat 2 de l’article 89, queda redactada en els termes

«g) Bosc o terreny forestal: als efectes de les mesures de desenvolupament
rural establertes en l’àmbit del sistema integrat, totes les superfícies objecte
d’aplicació de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, que defineix l’article 5
d’aquesta Llei.»
Trenta-quatre.

L’apartat 4 de l’article 92 se substitueix pel següent:

«4. En la sol·licitud única s’han de declarar totes les parcel·les agrícoles que
conformen tota la superfície agrària de l’explotació i que estiguin a disposició del seu
titular, ja sigui en règim de propietat, usdefruit, arrendament, parceria o assignació
de superfícies comunals per part d’una entitat gestora d’aquestes, incloses aquelles
per les quals no se sol·liciti cap règim d’ajuda. En el cas de les mesures d’ajuda per
superfície dels programes de desenvolupament rural, també s’ha d’incloure la
superfície no agrícola per la qual se sol·licita ajuda.»
Trenta-cinc.

L’apartat 5 de l’article 101 queda redactat de la manera següent:

«5. En cas que en un control d’una parcel·la sol·licitada per dos o més
agricultors es detecti que un agricultor l’ha declarat intencionadament en la sol·licitud
única sense que estigui a la seva disposició en règim de propietat, usdefruit,
arrendament o assignació per part d’una entitat gestora d’un bé comunal, es
considera que està creant les condicions artificials per obtenir l’ajuda.»
Trenta-sis.
a)

L’article 107 queda modificat de la manera següent:

L’apartat 2 queda redactat de la manera següent:
«2.

Informació sobre pastures permanents:

Com a molt tard el 15 d’octubre de l’any de presentació de la sol·licitud, les
dades corresponents a les pastures permanents determinades i a la superfície
agrària total, que permetin calcular el manteniment de les pastures permanents
segons estableix l’article 22.»
b)

L’apartat 5 queda modificat de la manera següent:

1r

La lletra c) se substitueix per la següent:
«c) Respecte a l’ajuda associada per a les explotacions de boví d’engreix a
què es refereix la secció 3a del capítol II del títol IV:
Abans del 15 de gener de l’any següent al de presentació de la sol·licitud,
nombre total de sol·licituds acceptades per al pagament i nombre d’animals amb
dret a pagament:
1r Engreixats a l’explotació de naixement.
2n Engreixats procedents d’altres explotacions.»

2n La lletra d) se substitueix per la següent:
«d) Respecte a l’ajuda associada per a les explotacions de boví de llet a què
es refereix la secció 4a del capítol II del títol IV:
Abans del 15 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud, les sol·licituds
acceptades per al pagament i nombre d’animals amb dret a pagament a cadascuna
de les línies d’ajuda que estableix l’article 66.3 i en cada tram de regressivitat que
estableix l’article 69.3.»
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La lletra h) se substitueix per la següent:
«h) Respecte a l’ajuda associada per a les explotacions de boví d’engreix que
van mantenir drets especials el 2014 a què es refereix la secció 8a del capítol II del
títol IV:
Abans del 15 de gener de l’any següent al de presentació de la sol·licitud,
nombre total de sol·licituds acceptades per al pagament i nombre d’animals amb
dret a pagament.»

Trenta-set. La disposició addicional primera queda modificada de la manera següent:
a)

L’apartat 2 queda redactat de la manera següent:
«2. En virtut d’això, els agricultors amb plantacions d’ametller, avellaner,
noguera, pistatxer i garrofer que compleixin les condicions que recull aquesta
disposició es poden beneficiar d’un pagament nacional per superfície per als anys
2015 i 2016.»

b)

La lletra a) de l’apartat 3 se substitueix per la següent:
«a) Tenir una densitat mínima per hectàrea de 80 arbres per a ametller, 150
per a avellaner i pistatxer, 60 per a noguera i 30 per a garrofer. Per a plantacions
mixtes de les espècies admissibles per a aquesta ajuda, s’entén que es compleix
aquest requisit si les densitats esmentades es compleixen almenys per a una de les
espècies, en la totalitat de la parcel·la, o bé si es compleixen per a la superfície
equivalent en cultiu pur de cada espècie; en aquest cas als efectes de l’ajuda és la
superfície que es computi.»

Trenta-vuit.
següent:

S’afegeix una nova disposició addicional tercera, amb el contingut

«Disposició addicional tercera.

Zones de muntanya.

Als efectes que preveuen els articles 66 i 73 d’aquest Reial decret, s’entén per
zones de muntanya les que així estiguin designades per les comunitats autònomes
als seus programes de desenvolupament rural vigents amb data d’1 de gener de
cada any.»
Trenta-nou. S’afegeix un nou paràgraf a la disposició final segona, que queda
redactada de la manera següent:
«Així mateix, el ministre pot modificar l’annex II, mitjançant el reajustament de
les línies d’ajuda ramaderes, per evitar que les variacions en els paràmetres utilitzats
per al càlcul de les ajudes puguin distorsionar l’objectiu d’aquestes, sempre que així
ho permeti la normativa de la Unió Europea.»
Quaranta.

La taula de l’annex I se substitueix per la següent:

«Arbres forestals de cultiu curt

Eucalyptus (eucaliptus)
Pawlownia
Populus sp. (pollancre)
Salix sp. (salzes i vimeteres)
Robinia pseudoacacia L.

Densitat mínima de plantació
–
Plantes/hectàrea

Cicle màxim de collita

3.300
1.500
1.100
5.000
5.000

18 anys
5 anys
15 anys
14 anys
14 anys»
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Quaranta-u. L’annex II queda modificat de la manera següent:
«ANNEX II
Límits màxims pressupostaris
LÍMIT PRESSUPOSTARI (milers d’euros)
LÍNIA D’AJUDA

Règim de pagament bàsic*

2015

2016

2017

2018

2019 i any
següent

2.809.784 2.816.110 2.826.613 2.835.995 2.845.377

Pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el
1.452.797 1.455.505 1.460.000 1.464.015 1.468.030
medi ambient
Pagament suplementari per als joves agricultors

96.853

97.034

97.333

97.601

97.869

Vedells engreixats a la mateixa explotació de
naixement: Espanya peninsular

12.488

12.488

12.488

12.488

12.488

Vedells engreixats a la mateixa explotació de
naixement: regió insular

93

93

93

93

93

Vedells engreixats procedents d’una altra
explotació: Espanya peninsular

25.913

25.913

25.913

25.913

25.913

Vedells engreixats procedents d’una altra
explotació: regió insular

193

193

193

193

193

187.294

187.294

187.294

187.294

187.294

451

451

451

451

451

Vaca alletant: Espanya peninsular
Vaca alletant: regió insular
Oví: Espanya peninsular

124.475

124.475

124.475

124.475

124.475

Oví: regió insular

3.428

3.428

3.428

3.428

3.428

Cabrum: Espanya peninsular

5.386

5.386

5.386

5.386

5.386

Cabrum: regió insular + zones de muntanya

5.093

5.093

5.093

5.093

5.093

Boví de llet: Espanya peninsular

61.714

61.714

61.714

61.714

61.714

29.638

29.638

29.638

29.638

29.638

Ajuda associada
Boví de llet: regió insular + zones de muntanya
voluntària
Drets especials boví de llet

2.227

2.227

2.227

2.227

2.227

Drets especials boví d’engreix

1.440

1.440

1.440

1.440

1.440

Drets especials oví i cabrum

30.155

30.155

30.155

30.155

30.155

Remolatxa sucrera zona de producció de sembra
primaveral

14.470

14.470

14.470

14.470

14.470

Remolatxa sucrera zona de producció de sembra
de tardor

2.366

2.366

2.366

2.366

2.366

Arròs

12.206

12.206

12.206

12.206

12.206

Tomàquet per a indústria

6.352

6.352

6.352

6.352

6.352

Fruits de clofolla i garrofes: Espanya peninsular

12.956

12.956

12.956

12.956

12.956

Fruits de clofolla i garrofes: regió insular

1.044

1.044

1.044

1.044

1.044

Cultius proteics: proteaginoses i lleguminoses

21.646

21.646

21.646

21.646

21.646

Cultius proteics: oleaginoses

22.891

22.891

22.891

22.891

22.891

Llegums
Pagament específic al cultiu del cotó

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

60.841

60.841

60.841

60.841

60.841

* Inclou l’increment del 3% del límit màxim nacional que preveu l’article 22.2 del Reglament (UE) núm.
1307/2013.»

Quaranta-dos.
a)

L’annex III queda modificat de la manera següent:

S’afegeix el títol següent a l’inici de l’annex:

«Codis CNAE o IAE de les activitats excloses d’acord amb el que estableix l’article 10»
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S’incorpora un nou apartat amb el contingut següent:

«Codis IAE de les activitats excloses d’acord amb el que estableix l’article 10
– Aeroports:
Secció primera 74 (transport aeri)
– Serveis ferroviaris:
Secció primera 71 (transport per ferrocarril)
– Instal·lacions de proveïment d’aigua:
Secció primera 161 (captació, tractament i distribució d’aigua per a nuclis
urbans)
– Serveis immobiliaris:
Secció primera 833 (promoció immobiliària)
Secció primera 834 (serveis relatius a la propietat immobiliària i a la propietat
industrial)
Secció primera 86 (lloguer de béns immobles) (*)
Secció segona 721 (agents col·legiats de la propietat industrial i de la propietat
immobiliària)
Secció segona 722 (gestors administratius)
Secció segona 723 (administradors de finques)
Secció segona 724 (intermediaris en la promoció d’edificacions)
– Instal·lacions esportives i recreatives permanents:
Secció primera 942.2 (balnearis i banys)
Secció primera 965 (espectacles, excepte cinema i esports)
965.2
965.4
965.5

– espectacles a l’aire lliure
– empreses d’espectacles
– espectacles taurins

Secció primera 967 (instal·lacions esportives i escoles i serveis de
perfeccionament de l’esport)
967.1
967.2

– instal·lacions esportives
– escoles i serveis de perfeccionament de l’esport

Secció primera 968 (espectacles esportius)
Secció primera 979.4 (ensinistrament d’animals i altres serveis d’atencions a
animals domèstics)
Secció primera 981 (jardins, parcs d’esbarjo o d’atraccions i aquàtics i pistes de
patinatge)
Secció primera 989 (altres activitats relacionades amb l’espectacle i el turisme.
Organització de congressos. Parcs o recintes firals)
989.3
(*)

– parcs o recintes firals.

aplicable a persones jurídiques o grups de persones físiques o jurídiques.»
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L’annex IV queda redactat de la manera següent:
«ANNEX IV

Llista d’activitats de manteniment a què fa referència l’article 11
A) Activitats possibles per fer en terres de cultiu o cultius permanents
– Conreu, que inclou alguna de les pràctiques com ara: alçar, subsolar,
besllaurar, binar, rasclar, esterrossar, despedregar, solcar (segons corbes de nivell
que evita l’erosió i afavoreix la penetració de l’aigua en el sòl), creació de crestes
(separació de parcel·les), colgar (cultius arboris), etc.
– Tasca de neteja en general de vegetació espontània, tant en herbacis per
evitar matoll com en arboris per netejar les vores dels peus arbrats.
– En cultius llenyosos: aclotament per a plantació posterior, plantació
pròpiament dita, poda de formació, poda de manteniment, poda de regeneració,
recol·lecció, etc.
B) Activitats de manteniment per fer en pastures
Per a pastures arbrades i arbustives
S’admeten les tasques següents sobre les pastures arbrades i arbustives:
– Tasques de desbrossament necessàries per mantenir la pastura en condicions
adequades i evitar-ne la degradació i invasió de matoll.
Per a pastures i praderies
S’admeten les tasques següents sobre els prats, les terres arables (destinades
a la producció d’herbes i altres farratges herbacis) i pastures:
– Segada.
– Manteniment d’un drenatge adequat per evitar entollaments.
Per a tot tipus de pastures
– Femat o fertilització amb finalitats exclusives de manteniment homogeni de la
pastura en tota o gran part de la superfície.»
Quaranta-quatre.

L’annex VII queda modificat de la manera següent:

a)

L’apartat I queda modificat de la manera següent:

1r

El paràgraf 1 se substitueix pel següent:
«1. La identificació de l’agricultor: NIF, cognoms i nom de l’agricultor i, si és
procedent, del seu cònjuge i règim matrimonial, si s’escau, o raó social, data de
naixement, si escau, domicili (tipus de via i el seu número, codi postal, municipi i
província), telèfon i cognoms i nom del representant legal si s’escau, amb el seu NIF.
En cas de persona física, indicació de si la titularitat de l’explotació és compartida
mitjançant la inscripció en el registre previ corresponent. Si escau, la comprovació
de les dades relatives a la identitat l’ha de fer d’ofici l’òrgan instructor, si així ho
autoritza el sol·licitant. En cas que no presenti aquesta autorització, el sol·licitant ha
d’aportar el document corresponent.»

2n El paràgraf 11 se substitueix pel següent:
«11. Declaració de totes les parcel·les agràries de l’explotació, incloses
aquelles per a les quals no se sol·liciti cap règim d’ajuda, indicant en tot cas i per a
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cada parcel·la el que recullen els punts 1 a 4 de l’epígraf III del present annex. Per
a cada recinte s’ha d’indicar el règim de tinença, és a dir, si el recinte és propietat del
sol·licitant; s’explota en règim d’arrendament o parceria, indicant en aquests casos,
per a recintes amb més de 2 hectàrees, el NIF de l’arrendador o cedent parcer;
usdefruit o si es tracta d’una superfície comunal assignada per una entitat gestora
d’aquesta, cas en el qual ha d’aportar la documentació relativa a aquesta assignació.
En el cas de les ajudes per superfície dels programes de desenvolupament rural,
s’han d’incloure les superfícies no agrícoles per què se sol·licita l’ajuda esmentada.
La indicació del NIF de l’arrendador o cedent parcer es pot no fer en les comunitats
autònomes que tinguin implementat un sistema que permeti als propietaris de les
parcel·les indicar quines parcel·les no poden ser sol·licitades perquè no estan
arrendades, i evitar-ne així una utilització fraudulenta.»
b)

L’apartat III queda modificat de la manera següent:

1r

El paràgraf 4 se substitueix pel següent:
«4. La utilització de les parcel·les, indicant en tot cas el producte cultivat, les
pastures permanents, altres superfícies farratgeres, el guaret i tipus de guaret, els
cultius permanents, les superfícies plantades amb plantes forestals de cicle curt, etc.
En el cas dels recintes de pastures, s’ha d’indicar si les parcel·les han de ser objecte
de producció amb pasturatge, segada o manteniment mitjançant altres tècniques.
En el cas de les terres de cultiu, si escau, es pot declarar més d’un producte per
campanya i parcel·la, indicant sempre com a producte principal el que s’hagi
d’utilitzar per a la mesura de diversificació que estableix l’article 20. El sol·licitant ha
de declarar de manera expressa que els cultius i aprofitaments, així com les
activitats de manteniment declarades, són veraços i constitueixen un reflex fidel de
la seva activitat agrària.»

2a El paràgraf 11 se substitueix pel següent:
«11. En el cas de l’ajuda associada als fruits de clofolla a què es refereix la
secció 4a del capítol I del títol IV i de l’ajuda nacional als fruits de clofolla a què es
refereix la disposició addicional primera, les espècies i el nombre d’arbres de
cadascuna de les espècies existents beneficiàries d’aquesta ajuda.»
c) El paràgraf 1 de l’apartat IV se substitueix pel següent:
«1. Declaració del sol·licitant que totes les unitats de producció que
constitueixen l’explotació i en les quals es mantenen animals objecte de sol·licituds
d’ajuda o que s’han de tenir en compte per a la percepció d’aquestes, es corresponen
amb les incloses a la base de dades informatitzada segons el que estableix el Reial
decret 479/2004, de 26 de març.»
d)

L’apartat V queda redactat de la manera següent:
«V. Informació i documentació addicional
1. Croquis de les parcel·les agrícoles quan el productor no declari la totalitat
d’un recinte SIGPAC, o quan declari en un recinte productes diferents o varietats
diferents d’un mateix producte sempre que la distinció entre els productes i les
varietats diferents tingui un impacte en l’admissibilitat de l’ajuda que se sol·licita.
L’anterior no és aplicable en el cas de pastures permanents d’ús comú i en cas que
la titularitat de la parcel·la sigui en règim de parceria.
2. Per a la justificació de l’activitat agrària que estableix l’article 11, en els
casos en què el productor hagi de rebre ajudes en superfícies de pastures i no sigui
titular d’una explotació ramadera inscrita al REGA, d’acord amb el que estableixen
les lletres a) i b) de l’apartat 6 de l’article 11, ha de presentar, quan així ho estableixi
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l’autoritat competent, proves que du a terme la segada o les tasques de manteniment
que descriu l’annex IV a la superfície de pastures declarada.
3. En el cas de l’ajuda associada a la remolatxa sucrera a què es refereix la
secció 6a del capítol I del títol IV, ha d’aportar una còpia del contracte de
subministrament amb la indústria sucrera.
4. En el cas de l’ajuda associada al tomàquet per a indústria a què es refereix
la secció 7a del capítol I del títol IV, còpia del contracte subscrit amb la indústria que
ha de dur a terme la transformació.
5. En el cas de l’ajuda associada per a les explotacions que mantinguin vaques
alletants a què es refereix la secció 2a del capítol II del títol IV, certificat oficial sobre
rendiment lleter quan sigui necessari.
6. En el cas de l’ajuda associada per a les explotacions de boví de llet a què
es refereix la secció 4a del capítol II del títol IV, justificació documental que acrediti
haver efectuat vendes directes l’any anterior a l’any de sol·licitud, per al cas que
l’explotació no faci lliuraments a compradors.
7. En el cas de les ajudes associades per a les explotacions de vaques
alletants, boví de llet, oví i cabrum a què es refereixen les seccions 2a, 4a, 5a, 6a,
7a i 9a del capítol II del títol IV, quan el ramader faci lliuraments de llet a un primer
comprador la residència o el domicili social del qual no estigui a Espanya, justificació
documental dels lliuraments esmentats.
8 Sense perjudici del que estableixen els paràgrafs anteriors, quan l’autoritat
competent tingui accés a la documentació que exigeix aquest apartat V, s’eximeix el
sol·licitant de la necessitat de presentar aquesta documentació, i se substitueix, si
s’escau, per una autorització expressa a l’autoritat competent per accedir a aquesta
informació.
9. Qualsevol altra informació, en concepte d’«altra declaració», establerta per
la comunitat autònoma per a les mesures de desenvolupament rural en l’àmbit del
sistema integrat.»
Quaranta-cinc.

L’annex VIII se substitueix pel següent:
«ANNEX VIII

Requisits i condicions que han de complir les superfícies d’interès ecològic que
estableix l’article 24
I. Terres en guaret
Per tal que les terres en guaret siguin considerades superfícies d’interès
ecològic, no s’han de dedicar a la producció agrària durant, almenys, un període de
nou mesos consecutius des de la collita anterior i en el període comprès entre el
mes d’octubre de l’any previ al de la sol·licitud i el mes de setembre de l’any de la
sol·licitud. En tot cas, aquesta superfície s’ha de declarar com a superfície en guaret
l’any de sol·licitud en què es vulgui computar com a superfície d’interès ecològic.
Així mateix, a partir de la sol·licitud única corresponent a 2016, les superfícies
de guaret que es vulguin computar com d’interès ecològic no han d’haver estat
precedides per cap cultiu fixador de nitrogen dels que inclou la llista de l’apartat
següent.
II. Cultius fixadors de nitrogen
Es consideren superfícies d’interès ecològic les dedicades al cultiu de les
espècies de lleguminoses per a consum humà o animal següents: mongeta, cigró,
llentia, pèsol, faves, tramús, garrofa, guixons, guixa, veça, erbs, fenigrec, arvella,
moreu, userda, esparcet, enclova, trèvol.
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Per optimitzar el benefici mediambiental que aporten els cultius fixadors de
nitrogen, aquests s’han de mantenir sobre el terreny, almenys, fins a l’estat que
s’indica a continuació depenent del tipus d’espècie i aprofitament:
– fins a l’estat de maduresa lletosa del gra, en el cas d’aprofitament per a gra;
– fins a l’inici de la floració, en el cas d’aprofitament farratger anual o en verd;
– durant tot l’any, en el cas de les lleguminoses farratgeres plurianuals, excepte
l’any de sembra i d’aixecament del cultiu, que s’han de portar a terme d’acord amb
les pràctiques tradicionals a la zona.
Per tal d’evitar el risc de lixiviació del nitrogen que presenten els cultius fixadors
de nitrogen a la tardor, així com d’aprofitar la millora del sòl que s’obté amb aquest
tipus de cultius, en la rotació de cultius de l’explotació han d’anar seguits per algun
cultiu que no tingui la capacitat de fixar nitrogen, i no està permès deixar a
continuació les terres en guaret. En particular, a partir de la sol·licitud única
corresponent a 2016, les superfícies de cultius fixadors de nitrogen que es vulguin
computar com d’interès ecològic no han d’haver estat precedides per una altra
lleguminosa, a excepció de les lleguminoses farratgeres plurianuals mentre duri el
seu cicle de cultiu.»
Quaranta-sis. L’annex XI se substitueix pel següent:
«ANNEX XI
Lleguminoses i denominacions de qualitat acollides a l’ajuda associada als
llegums de qualitat que preveu la secció 5a del capítol I del títol IV
Part I. Lleguminoses elegibles.
Cigró: Cicer arietinum.
Llentia: Lens sculenta, Lens culinaris.
Mongeta: Phaseolus vulgaris, Phaseolus lunatus, Phaseolus coccineus.
Part II. Denominacions de qualitat: agricultura ecològica.
Denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides:
DOP Mongeta del ganxet.
IGP Mongeta de La Bañeza-Lleó.
IGP Faba Asturiana.
IGP Faba de Lourenzá.
IGP Cigró de Fuentesaúco.
IGP Mongetes d’El Barco de Ávila.
IGP Llentia de La Armuña.
IGP Llentia Pardina de Tierra de Campos.
IGP Cigró d’Escacena.
DOP Fesols de Santa Pau.
Altres denominacions de qualitat:
Mongeta de Guernika.
Mongeta de Tolosa.
Mongeta Pinta Alabesa.
Cigró de Pedrosillo.
Mongeta vermella de la Granja.
Mongeta d’Anguiano.»
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Quaranta-set. El títol de l’annex XIII se substitueix pel següent:
«Races de boví a què fan referència els articles 61, 67 i 78»
Article segon. Modificació del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre
assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna.
El Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de
pagament bàsic de la política agrícola comuna, queda modificat de la manera següent:
U.

La lletra i) de l’article 17 se substitueix per la següent:
«i) Problemes en la tramitació de la sol·licitud d’ajuda de les campanyes 2013,
2014 o 2015 que no siguin responsabilitat de l’agricultor i que hagin donat lloc a la
no-presentació d’aquesta sol·licitud. Aquests casos s’han d’acreditar mitjançant la
presentació d’una certificació de l’entitat que hagi comès l’error, i aquesta ha
d’assumir la responsabilitat de la falta de tramitació de la sol·licitud i, si escau, la
documentació que demostri que l’agricultor ha estat compensat, per part de
l’assegurança de responsabilitat corresponent, pels danys causats. A més, el
beneficiari ha d’haver presentat les sol·licituds d’ajuda corresponents, almenys, a
les campanyes 2011, 2012 i, si s’escau, 2013 o 2014, o bé 2013 i 2014 si la no
tramitada ha estat la sol·licitud única de 2015.»

Dos.
a)

L’article 24 queda modificat de la manera següent:

La lletra b) de l’apartat 2 queda modificada de la manera següent:
«b) Els joves agricultors i els agricultors que comencin l’activitat agrícola,
encara que ja hagin percebut una primera assignació de drets de pagament únic a
través de la reserva nacional 2014, que compleixin els criteris que estableix aquest
article.»

b)

L’apartat 3 queda modificat de la manera següent:
«3.

S’entén per jove agricultor als efectes del que disposa aquest article:

a) Les persones físiques que no tinguin més de 40 anys d’edat l’any de
presentació de la sol·licitud de drets de pagament bàsic de la reserva nacional i:
1r Que tinguin un expedient favorable de concessió de l’ajuda de primera
instal·lació en l’àmbit d’un programa de desenvolupament rural o que acreditin la
formació i capacitació adequada en l’àmbit agrari, per a la determinació de les quals
s’han de conjugar criteris de formació lectiva i experiència professional, tal com
estableix l’article 4.1.b) de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les
explotacions agràries, que siguin conformes als que exigeixen els programes de
desenvolupament rural elaborats per cada comunitat autònoma.
2n Que s’instal·lin per primera vegada en una explotació agrària com a
responsables de l’explotació, o que s’hagin instal·lat en aquesta explotació en els
cinc anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud
única de la campanya corresponent a la primera presentació d’una sol·licitud a
l’empara del règim de pagament bàsic. Als efectes dels apartats 3.a) i 3.b), la
primera instal·lació es considera des de la data d’alta en el règim de Seguretat
Social corresponent a l’activitat agrària que determini la seva incorporació.
b) Les persones jurídiques, independentment de la seva forma jurídica, si
compleixen les condicions següents:
1r Que el control efectiu a llarg termini sobre la persona jurídica que sol·licita
assignació de drets de pagament bàsic a la reserva nacional correspongui a un jove
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agricultor que compleixi el que disposa l’apartat 3.a). S’entén que un jove o un grup
de joves agricultors exerceixen el control efectiu sobre la persona jurídica quan
tinguin potestat de decisió dins d’aquesta persona jurídica, cosa que exigeix que la
seva participació en el capital social de la persona jurídica sigui més de la meitat del
capital social total d’aquesta i que tinguin més de la meitat dels drets de vot dins
d’aquesta.
2n Quan diverses persones físiques, incloses les persones que no siguin joves
agricultors, participin en el capital o la gestió de la persona jurídica, el jove agricultor
està en condicions d’exercir aquest control efectiu a llarg termini de manera
individual o en col·laboració amb altres agricultors. Quan una persona jurídica sigui
controlada individualment o conjuntament per una altra persona jurídica, les
condicions que estableix el paràgraf anterior s’apliquen a qualsevol persona física
que exerceixi el control d’aquesta altra persona jurídica.
A aquests efectes, s’entén que la referència a la “instal·lacióˮ que es fa a l’apartat
3.a) es refereix a la instal·lació dels joves agricultors que exerceixen el control de la
persona jurídica.»
c) L’apartat 4 queda modificat de la manera següent:
«4. S’entén per agricultor que comença l’activitat agrícola per al que disposa
aquest article:
a) El que disposi de la formació i capacitació adequada en l’àmbit agrari, per a
la determinació de les quals s’han de conjugar criteris de formació lectiva i
experiència professional, tal com estableix l’article 4.1.b) de la Llei 19/1995, de 4 de
juliol, de modernització de les explotacions agràries, que siguin conformes als que
exigeixen els programes de desenvolupament rural elaborats per cada comunitat
autònoma.
b) El que comenci la seva activitat agrària l’any 2013 o posterior, sempre que
en els cinc anys previs a la data de començament de la nova activitat no hagi exercit
cap activitat agrària pel seu propi compte i risc, ni hagi exercit el control d’una
persona jurídica dedicada a una activitat agrícola. A aquests efectes, el començament
de l’activitat es considera des de la data d’alta en el règim de Seguretat Social
corresponent a l’activitat agrària que determini la seva incorporació.
c) El que presenti una sol·licitud de reserva nacional per al règim de pagament
bàsic a tot estirar dos anys després de l’any natural en què hagi iniciat la seva
activitat agrícola.»
d)

L’apartat 5 se substitueix pel següent:
«5. Es considera cas de força major o circumstància excepcional, als efectes
de la reserva nacional, aquell en què els agricultors no compleixin l’article 10.1 a)
per no haver presentat la seva sol·licitud única el 2015 i sol·licitin, posteriorment,
drets de pagament bàsic amb càrrec a la reserva nacional. Quan es produeixi
aquesta situació, el beneficiari afectat, o el seu drethavent, ha de notificar per escrit
a la comunitat autònoma competent l’al·legació per causa de força major o
circumstància excepcional que li va impedir presentar la sol·licitud esmentada en el
termini reglamentari, i ha d’adjuntar les proves pertinents a satisfacció de l’autoritat
esmentada dins dels quinze dies hàbils següents a la data en què el beneficiari o el
seu drethavent estigui en condicions de fer-ho, segons el que estableix l’article 4.2
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 retirada dels pagaments i sobre
les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l’ajuda al
desenvolupament rural i a la condicionalitat.»
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L’article 25 queda modificat de la manera següent:

L’apartat 2 se substitueix pel següent:
«2. Els agricultors que accedeixin a la reserva nacional per al cas de joves
agricultors, a més de les condicions generals han de complir, si s’escau, les
condicions específiques següents:
a) La primera instal·lació en l’àmbit d’un programa de desenvolupament rural
s’entén efectuada quan hi hagi una resolució favorable de concessió de l’ajuda de
primera instal·lació, en la data de finalització del termini de presentació de la
sol·licitud única.
b) Han de tenir la formació i capacitació adequada en l’àmbit agrari, conformes
als que exigeixen els programes de desenvolupament rural elaborats per cada
comunitat autònoma, acreditada en la data de finalització del termini de presentació
de la sol·licitud única.
c) La instal·lació s’ha d’haver produït en el termini dels cinc anys anteriors a la
primera presentació d’una sol·licitud a l’empara del règim de pagament bàsic.
d) L’agricultor no pot haver rebut drets de la reserva nacional en assignacions
anteriors de drets de pagament bàsic de la reserva nacional, excepte en el cas de
sentències judicials fermes o si la incorporació del jove a l’activitat agrària s’efectua
mitjançant un programa de desenvolupament rural executat en diverses fases.
e) L’agricultor s’ha d’haver incorporat a l’activitat agrària i ha d’estar donat
d’alta a la Seguretat Social en l’activitat agrària, tal com estableixi la legislació
vigent, en la data final del termini de presentació de la sol·licitud de drets de
pagament bàsic de la reserva nacional.
f) L’agricultor, en la sol·licitud única de l’any corresponent a la sol·licitud a la
reserva nacional, ha de declarar l’explotació en què exerceix l’activitat agrària i de la
qual té la titularitat o cotitularitat en règim de propietat o arrendament.
g) No han d’haver exercit l’activitat agrària en les cinc campanyes anteriors a
la data considerada com la de la primera instal·lació.»

b)

La lletra b) de l’apartat 3 queda modificada de la manera següent:
«b) Han de tenir la formació i capacitació adequada en l’àmbit agrari,
conformes als exigits en els programes de desenvolupament rural elaborats per
cada comunitat autònoma, acreditada en la data de finalització del termini de
presentació de la sol·licitud única.»

Quatre.
a)

El primer paràgraf de l’apartat 2 se substitueix pel següent:
«2.

b)

L’article 26 queda modificat de la manera següent:

En els casos de força major o circumstàncies excepcionals:»

L’apartat 4 queda redactat de la manera següent:
«4. En primer lloc, s’han d’assignar els drets establerts en els casos de l’article
24.2, lletres a) i c). Si després d’aquesta assignació queda romanent a la reserva,
s’han d’assignar els drets establerts en els casos de l’apartat 2.b) del mateix article,
prioritzant els titulars d’una explotació en règim de titularitat compartida, segons
regula la Llei 35/2011, de 4 d’octubre, i que estiguin inscrits al registre corresponent
a aquest efecte, i els titulars que disposin d’un expedient favorable de concessió de
l’ajuda de primera instal·lació en l’àmbit d’un programa de desenvolupament rural o
que acreditin haver dut a terme la seva instal·lació com a agricultor professional en
una explotació prioritària en els termes que defineix la Llei 19/1995, de 4 de juliol,
mitjançant l’obtenció de la certificació corresponent dels registres existents a les
comunitats autònomes o del Catàleg general del Ministeri d’Agricultura, Alimentació
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i Medi Ambient, encara que per la instal·lació esmentada no hagin obtingut ajudes,
o bé que hagin sol·licitat la catalogació com a explotació agrària prioritària en el
període de la sol·licitud única en què presentin la seva sol·licitud de reserva nacional
i disposin de la catalogació corresponent abans de l’assignació de drets.»
Cinc.

L’apartat 2 de l’article 27 se substitueix pel següent:

«2. Les comunitats autònomes han de comunicar l’assignació de drets als
agricultors del seu àmbit abans del 28 de febrer de l’any següent al de presentar la
sol·licitud de drets a la reserva nacional, excepte en el primer any d’aplicació del
règim de pagament bàsic, en què aquesta data és l’1 d’abril de 2016. Si transcorre
aquest termini sense que s’hagi dictat i comunicat la resolució expressa, els
interessats poden entendre desestimada la seva sol·licitud, de conformitat amb el
que estableix l’article 44.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.»
Sis.

S’afegeix una lletra c) a l’apartat 3 de l’article 29 amb el contingut següent:

«c) En els casos en què la utilització i administració de l’explotació es
transfereixi entre un arrendatari de terres que finalitza el contracte d’arrendament i
el nou arrendatari de les terres esmentades. Aquest cas ha d’anar associat a la
formalització d’un contracte d’arrendament de terres entre el propietari d’aquestes i
el nou titular de l’explotació esmentat anteriorment, que provi que hi ha continuïtat
en la gestió de l’explotació entre tots dos arrendataris.
S’assimila al supòsit anterior el de les cessions de drets de pagament bàsic en
què el cedent dels drets tenia una explotació ramadera amb una concessió de
pastures comunals en la campanya anterior que finalitzava en la campanya de què
es tractés, mentre que el cessionari dels drets esmentats tenia, en la campanya de
què es tractés, una nova concessió de pastures comunals per part de la mateixa
entitat gestora per a la seva explotació ramadera, almenys, pel mateix nombre
d’hectàrees que les que hauria deixat de rebre de l’entitat gestora de la pastura
comunal el cedent.»
Set.

L’apartat 1 de l’article 30 se substitueix pel següent:

«1. El cedent ha de comunicar la cessió dels drets d’ajuda a l’autoritat
competent davant la qual hagi presentat la seva última sol·licitud única, i juntament
amb aquesta comunicació ha de lliurar els documents necessaris, en funció del tipus
de cessió elegida, per tal d’acreditar-la. El període de comunicació s’inicia l’1 de
novembre i finalitza quan acabi el termini de presentació de la sol·licitud única de
l’any següent, encara que cada comunitat autònoma pot endarrerir l’inici de la
comunicació de cessions a una data no posterior a la d’inici del termini de
presentació de la sol·licitud única.
Tanmateix, de manera excepcional, per a la campanya 2016, el període de
comunicació s’inicia l’1 de febrer i finalitza quan acabi el termini de presentació de la
sol·licitud única de la campanya esmentada per a totes les comunitats autònomes.»
Vuit. La lletra b) de la primera línia del número 3 de l’apartat referit a la documentació
particular de l’annex V se substitueix per la següent:
«b) No-presentació de la sol·licitud única el 2013 o el 2015 per causes
atribuïbles a l’entitat col·laboradora.»

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 312

Dimecres 30 de desembre de 2015

Secc. I. Pàg. 29

Nou. S’afegeix el model següent al final de l’annex VI:
«MODEL D’ACORD TRIPARTIT ENTRE LES PARTS PER A LA CESSIÓ
DELS DRETS EN EL CAS D’EXPLOTACIONS AMB LA BASE TERRITORIAL
ARRENDADA.
Per als casos en què la utilització i administració de l’explotació es transfereixi
entre un arrendatari de terres (1) que finalitza el contracte d’arrendament i el nou
arrendatari de les terres esmentades (2), s’ha d’associar la cessió dels drets de
pagament bàsic a la formalització d’un contracte d’arrendament de terres entre el
propietari d’aquestes (3) i el nou titular de l’explotació esmentat anteriorment (2),
que provi que hi ha continuïtat en la gestió de l’explotació entre tots dos arrendataris.
En aquests casos, de manera conjunta amb el model de cessió de drets que es
va a establir entre 1 i 2, s’ha de signar de manera simultània l’acord d’arrendament
següent de les terres de l’explotació entre el propietari de les terres (3) i el nou
arrendatari (2) que és el cessionari dels drets:
El Sr.........................................., NIF (3) en qualitat d’arrendador, mitjançant la
signatura del present document, acorda transferir al Sr..........................................,
NIF (2) en qualitat de NOU arrendatari, la relació de parcel·les que es detallen a
continuació i que havien estat sotmeses a contracte d’arrendament, ara expirat, sota
la titularitat del Sr.........................................., NIF (1)
Referència SIGPAC

Municipi

Nombre d’hectàrees

Els sotasignats declaren que les dades i la documentació que aporten són certs
,...............................................,......... de.................. de 201......
El propietari (3),
Signat:...............................................
La part arrendatària (1) que finalitza la relació contractual amb el propietari
Signat:...............................................
L’arrendatari (2),
Signat:...............................................
Documentació annexa:
Document de finalització d’arrendament
Escriptura pública o document privat liquidat dels impostos que graven
l’arrendament de finques rústiques.
Altres documents que han d’especificar els interessats.........................................»
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Article tercer. Modificació del Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es
regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles.
L’apartat 1 de l’annex I del Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es
regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles, queda modificat de la
manera següent:
U. La lletra f) del subapartat 1 queda sense contingut.
Dos. El primer paràgraf del subapartat 2 se substitueix pel següent:
«La base de dades alfanumèrica conté la següent informació mínima de
cadascun dels recintes: codis d’identificació, superfície, coeficient d’admissibilitat en
pastures, perímetre, codi d’ús assignat, incidències detectades en la subdivisió,
coeficient de regadiu, pendent mitjà, elegibilitat, nombre d’arbres de fruits de clofolla
per espècies (ametller, garrofer, avellaner, noguera i pistatxer) i regió del règim de
pagament bàsic (segons es defineixen a l’article 7 del Reial decret 1076/2014, de 19
de desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política
agrícola comuna), així com altra informació que es determini en la mesa de
coordinació.»
Disposició transitòria única. Validesa de les comunicacions de les cessions de drets a
l’Administració.
No obstant el que preveu l’apartat set de l’article segon d’aquest Reial decret, les
comunicacions de les cessions de drets d’ajuda presentades des de l’1 de novembre de
2015 fins a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret es consideren vàlidament presentades
als efectes de la seva tramitació i resolució corresponent.
Disposició final primera. Títol competencial.
Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara del que disposa l’article
149.1.13a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en
matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener de 2016, llevat del que preveuen
l’apartat trenta-vuit de l’article primer i l’apartat set de l’article segon, que entren en vigor
l’endemà de la seva publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 29 de desembre de 2015.
FELIPE R.
La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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