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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
15349

Reial decret 1378/2018, de 8 de novembre, pel qual es modifiquen els reials
decrets 1075/2014, 1076/2014 i 1078/2014, tots de 19 de desembre, dictats
per a l’aplicació a Espanya de la política agrícola comuna.

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
i les característiques del sistema integrat de gestió i control, contingudes en el 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 necessari al model aplicat al Regne d’Espanya del nou règim de
pagament bàsic, es van publicar el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre
assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna, en què
s’estableixen les condicions sobre l’assignació i la gestió d’aquests drets per al període
d’aplicació 2015-2020, i el Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual
s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin
pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments
en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.
Entre les modificacions derivades de l’aplicació del Reglament (UE) 2017/2393 del
Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2017, pel qual es modifiquen els
reglaments (UE) núm. 1305/2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), (UE) núm. 1306/2013, sobre
el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, (UE) núm.
1307/2013, 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, (UE) núm.
1308/2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris, i
(UE) núm. 652/2014, pel qual s’estableixen disposicions per a la gestió de les despeses
relatives a la cadena alimentària, la salut animal i el benestar dels animals, i relatius a la
fitosanitat i als materials de reproducció vegetal, es va incloure recentment en el Reial
decret 1075/2014, de 19 de desembre, una nova definició per a les pastures permanents
que amplia l’espectre de les pastures elegibles. Atès que és més àmplia aquesta definició,
es considera necessari introduir nous ajustos en el Reial decret esmentat, pel que fa a la
determinació de quan hi ha activitat agrària a l’efecte d’ajuda en el cas de tasques de
manteniment en les superfícies esmentades, amb vista a evitar possibles situacions
d’abandonament.
Així mateix, després de l’aprovació del Reglament (UE) núm. 2018/1091, de 18 de
juliol de 2018, del Parlament i del Consell relatiu a les estadístiques integrades sobre
explotacions agrícoles i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 1166/2008 i (UE)
núm. 1337/2011, és necessari permetre el compliment de les obligacions que corresponen
a Espanya en aquest àmbit i facilitar la recopilació de la informació. D’aquesta manera, es
modifica el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, per introduir la possibilitat
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d’utilitzar les dades contingudes en la sol·licitud única a efectes estadístics i la tramesa de
certa informació a través d’aquesta.
D’altra banda, l’incompliment en l’àmbit nacional dels límits d’emissions d’amoníac que
estableix la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de
desembre de 2016, relativa a la reducció d’emissions nacionals de determinats
contaminants atmosfèrics, per la qual es modifica la Directiva 2003/35/CE i es deroga la
Directiva 2001/81/CE, obliga a establir mesures en el sector agrícola destinades a la
reducció de l’emissió de gasos contaminants que estan recollides en el Reial
decret 1078/2014, de 19 de desembre, mitjançant la prohibició de l’ús dels sistemes
d’aplicació de purins de ventall, plat o canó i la potestat de les comunitats autònomes per
establir-hi excepcions. Per mitjà de l’article tercer es detallen els termes del règim de
conformitat amb el qual les comunitats autònomes poden establir aquestes excepcions.
A més, de l’experiència adquirida després de diverses campanyes d’aplicació de la
reforma de la política agrícola comuna, és necessari dur a terme determinats ajustos i
precisions.
Així, el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, es modifica per dotar el sistema
d’ajudes d’una flexibilitat més gran, i es plantegen canvis en aspectes com ara les
condicions de manteniment de la titularitat de l’explotació, en les ajudes associades
ramaderes; les condicions d’elegibilitat també en ajudes associades ramaderes per afavorir
la incorporació de nous titulars a l’activitat, en particular de joves ramaders en noves
explotacions; i en el règim d’ajuda als cultius proteics, pel que fa a algun dels seus
requisits, així com del pagament específic al cultiu del cotó, sense que siguin canvis
substancials.
Així mateix, atès que és obligatòria a Espanya des de la campanya 2018 la declaració
gràfica de les superfícies en la sol·licitud única, s’introdueixen ajustos en el Reial
decret 1075/2014, de 19 de desembre, per al cas de les superfícies d’ús en comú, amb la
finalitat d’aclarir tant als agricultors com a l’Administració qui ha de proporcionar la
informació sobre aquestes superfícies.
A la vista de l’aprenentatge adquirit durant els últims anys a través de les diverses
auditories efectuades pel Tribunal de Comptes Europeu i la Comissió Europea, així com de
la mateixa aplicació a Espanya de la normativa bàsica de la política agrícola comuna, és
procedent tenir en compte altres possibles situacions de creació de condicions artificials a
més de les que s’estaven preveient fins al moment, i per això s’ha introduït una llista no
exhaustiva d’aquestes situacions, per tal de facilitar-ne la detecció a les autoritats
competents, a la vegada que s’informa els sol·licitants de les ajudes sobre les operacions
considerades de risc.
Una altra de les novetats introduïdes es refereix a la possibilitat de consulta a través
de la seu electrònica del Cadastre dels titulars cadastrals sobre la informació relativa a la
presentació de sol·licituds d’ajudes directes sobre les seves parcel·les i els cultius
declarats.
Així mateix, se substitueix l’annex VIII, que regula els requisits i les condicions que han
de complir les superfícies d’interès ecològic (SIE), a fi d’incorporar la regulació de les
noves SIE i l’espècie Crotalaria juncea L. com a nou cultiu fixador de nitrogen.
Es modifica la sol·licitud d’informació relativa al cultiu de blat de moro modificat
genèticament, de manera que no es proporcioni només a efectes estadístics sinó amb la
finalitat de contribuir a les activitats de vigilància i control. A més, s’ha de tenir en compte
en la declaració si es cultiva blat de moro en aquella parcel·la en «segones collites» de
manera que aquestes es puguin incloure en el pla de control oficial.
Així mateix, se simplifica el procediment establert per a la sol·licitud d’ampliació del
termini de presentació de sol·licitud per part de les comunitats autònomes.
De la mateixa manera, per a la correcta implementació d’aquestes ajudes, és necessari
unificar dates per al compliment dels requisits en els reials decrets 1075/2014 i 1076/2014,
tots dos de 19 de desembre.
També és necessari preveure modificacions menors de tipus tècnic en els reials
decrets objecte de modificació, per a una millor aplicació d’aquests.
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Finalment, mitjançant la disposició final primera es modifica el Reial decret 9/2015, de
16 de gener, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en
matèria d’higiene en la producció primària agrícola, s’estableix la forma de declaració
anual de les superfícies hortofructícoles de les explotacions per al seu traspàs posterior al
Registre general de la producció agrícola (REGEPA).
En l’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats autònomes i les
entitats representatives dels sectors afectats.
Així mateix, en compliment del que preveu la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del
Govern, el projecte de reial decret s’ha sotmès al procediment d’informació pública.
En l’elaboració d’aquesta norma s’han observat els principis de bona regulació que
preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Així, d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, es
justifica el projecte en la necessitat d’una millor implementació de la normativa de la Unió
Europea a Espanya, i per evitar possibles correccions financeres, i és l’instrument més
adequat per garantir-ne la consecució, atès que és necessari que la regulació es prevegi
en una norma bàsica. Es compleix el principi de proporcionalitat i la regulació es limita al
mínim imprescindible per complir la normativa esmentada. El principi de seguretat jurídica
es garanteix atès que s’estableixen en una disposició general les noves previsions en
coherència amb la resta de l’ordenament jurídic. Així mateix, en aplicació del principi de
transparència s’han consultat durant la tramitació de la norma les comunitats autònomes,
les entitats representatives dels sectors afectats, i s’ha substanciat el tràmit d’audiència i
informació públiques. Finalment, el principi d’eficiència es considera acomplert atès que no
s’imposen noves càrregues administratives respecte de la regulació actual.
Aquesta norma es recull dins del Pla anual normatiu 2018.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb
l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 8 de
novembre de 2018,
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:
U.

L’article 3 queda modificat de la manera següent:

La lletra j) queda redactada de la manera següent:
«j) “Brava”: el boví femella de l’espècie Bos taurus, a partir de l’edat de vuit
mesos i fins a un màxim de 36 mesos, que encara no ha parit.»
S’afegeix una nova definició, amb la lletra t), amb el contingut següent:
«t) Cap de l’explotació: persona física responsable de les operacions
financeres i de producció habituals i diàries de l’explotació agrícola.»
Dos.

La lletra c) de l’apartat 2 de l’article 8 se substitueix per la següent:

«c) Per a les persones jurídiques o grups de persones físiques o jurídiques,
que dins dels seus estatuts figuri, abans de la data de finalització del termini de
modificació de la sol·licitud, l’activitat agrària com el seu principal objecte social.
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Per a les persones físiques, que estiguin donades d’alta en el sistema especial per a
treballadors agraris de la Seguretat Social, abans de la data de finalització del termini de
modificació de la sol·licitud.»
Tres.

L’article 11 queda modificat de la manera següent:

L’apartat 2 queda redactat de la manera següent:
«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 la producció basant-se en el pasturatge
o bé, en el cas de pastures i praderies, basant-se en el pasturatge o la sega; o
només manteniment basant-se en les activitats de l’annex IV.
En el cas de les pastures permanents utilitzades en comú, no s’admeten les
activitats de manteniment que recull l’annex IV.»
La lletra a) de l’apartat 6 se substitueix per la següent:
«a) Ha de declarar el codi o codis REGA de les explotacions ramaderes de què
sigui titular principal en la data de finalització del termini de modificació de la
sol·licitud única, en les quals ha de mantenir animals d’espècies ramaderes
compatibles amb l’ús de la pastura i la dimensió de les quals ha de ser coherent
amb la superfície de pastura declarada.»
Quatre.

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

«2. Es considera una situació de risc, a l’efecte de control, que les superfícies
de pastures declarades en l’àmbit de l’article 11.6 d’aquest Reial decret s’ubiquin a
una distància superior a 50 quilòmetres de la ubicació principal de l’explotació o
explotacions de les quals és titular el sol·licitant. Aquesta distància es considera
orientativa, i l’autoritat competent la pot modificar si a parer seu hi ha causes que ho
justifiquin.»
Cinc.

L’apartat 10 de l’article 14 queda redactat de la manera següent:

«10. Atès que constitueix una situació de risc elevat d’abandonament, no es
consideren admissibles superfícies de les parcel·les o recintes en què s’hagi
declarat, de manera reiterada, durant més de cinc anys consecutius una activitat de
manteniment de les que recull l’annex IV, inclòs l’any de presentació de la sol·licitud
única, tret que el sol·licitant pugui demostrar que està duent a terme una activitat
agrària sobre les parcel·les esmentades, amb la presentació de l’al·legació
corresponent al SIGPAC, de conformitat amb el que estableix l’article 94, amb una
resolució positiva.»
Sis.

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,
en la data de finalització del termini de modificació de la sol·licitud única.»
Set.

L’apartat 3r de la lletra b) de l’article 25 queda redactat en els termes següents:

«3r Que disposi d’un expedient favorable de concessió de l’ajuda de primera
instal·lació en l’àmbit d’un programa de desenvolupament rural, o que acrediti tenir
un nivell de capacitació agrària suficient, per a la determinació del qual es conjuguen
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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, dels quals ha de disposar en tots els casos
abans del final del termini de modificació de la sol·licitud única.»
Vuit.

L’article 35 queda modificat de la manera següent:

La lletra e) queda sense contingut.
La lletra f) se substitueix per la següent:
«f) Queden excloses del cobrament de l’ajuda les superfícies la producció de
les quals s’utilitzi com a adobament en verd, excepte causes de força major
degudament justificades, i les destinades a l’obtenció de llavors amb finalitats
comercials.»
Nou. La lletra a) de l’article 42 se substitueix per la següent:
«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
modificació de la sol·licitud.
A aquest efecte, cada consell regulador o entitat acreditativa de la producció
agrícola ecològica o altres denominacions de qualitat diferenciada de les que inclou
la part II de l’annex XI ha de trametre, abans del 30 de juny de l’any en curs, a
l’autoritat competent, els NIF dels agricultors inscrits o en tràmit d’inscripció en
denominacions de qualitat diferenciada per als llegums així com la superfície
registrada per cadascun d’ells.»
Deu. L’apartat 2 de l’article 51 queda redactat de la manera següent:
«2. La informació indicada al segon guió de l’annex XII, així com, si s’escau, la
modificació dels contractes presentats per un agricultor o una OP, es poden
presentar davant l’autoritat competent fins a la data de finalització del termini de
modificació de la sol·licitud.»
Onze. L’apartat 4 de l’article 55 queda modificat de la manera següent:
«4. El contracte de subministrament entre l’agricultor i la desmotadora
autoritzada s’ha de subscriure, com a molt tard, el dia que es formalitzi el primer
lliurament del cotó sense desmotar objecte d’aquest, llevat que hi hagi circumstàncies
degudament justificades a parer de l’òrgan gestor.»
Dotze.

L’article 58 queda modificat de la manera següent:

L’apartat 7 queda redactat de la manera següent:
«7. Els ramaders sol·licitants de les ajudes associades han de mantenir la
titularitat de les explotacions en què es trobin els animals susceptibles de percebre
l’ajuda, durant les dates en què se’n determina l’elegibilitat i en tot cas fins a la data
final del termini de modificació de la sol·licitud de cada any. S’exceptuen de la
condició de mantenir la titularitat durant les dates en què es determina l’elegibilitat
dels animals els casos de canvis de titularitat de l’explotació ramadera que s’hagin
produït abans del final del període de modificació de les sol·licituds. En aquests
casos, el nou titular ha de percebre l’ajuda per tots els animals presents en
l’explotació que hagi estat objecte de canvi de titularitat durant les dates en què se’n
determina l’elegibilitat, independentment que la titularitat dels animals en aquelles
dates sigui del nou titular o de l’anterior.»
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S’afegeix un nou apartat 9, amb el contingut següent:
«9. Als efectes de les sol·licituds d’ajudes als ramaders, recollides en aquest
capítol, s’entén:
a) Per joves ramaders, els qui compleixin els requisits que estableix l’article 25,
així com els ramaders que, tot i que no tinguin dret a percebre el règim de pagament
bàsic o no hagin sol·licitat l’ajuda esmentada, compleixin la resta dels requisits que
estableix l’article 25.
b) Per ramader que comença la seva activitat, el qui compleixi les condicions
que estableix l’article 24.4 del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, així com
els ramaders que sense haver sol·licitat drets de pagament bàsic de la reserva
nacional compleixin la resta dels requisits que estableix l’article 24.4.»
Tretze. S’afegeix un nou paràgraf al final de l’apartat 1 de l’article 61, amb el contingut
següent:
«En el cas de joves ramaders, i de ramaders que comencen la seva activitat,
que s’incorporin en una explotació ramadera després de l’1 de gener de l’any de
sol·licitud, els animals amb dret al cobrament d’aquesta ajuda són els animals
elegibles presents en l’explotació a data 30 d’abril.»
Catorze. L’article 64 queda modificat en els termes següents:
L’apartat 1 queda modificat de la manera següent:
«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. No s’aplica
aquest requisit en cas que el sol·licitant hagi activat drets de pagament bàsic en la
campanya 2015 o posteriors.»
La lletra a) de l’apartat 5 se substitueix per la següent:
«a) Que tingui entre els seus objectius l’engreix o l’encebament en comú dels
vedells nascuts a les explotacions de vaques de cria dels seus socis. Per verificar-ho,
els caps que donen lloc al cobrament de l’ajuda associada per a vedells encebats en
la mateixa explotació de naixement són només els que hagin nascut de les vaques
nodrisses de l’explotació, mentre que la resta poden percebre l’ajuda per a vedells
encebats procedents d’una altra explotació.»
Quinze.

L’article 67 queda modificat en els termes següents:

L’apartat 1 queda modificat de la manera següent:
«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. No s’aplica
aquest requisit en cas que el sol·licitant hagi activat drets de pagament bàsic en la
campanya 2015 o posteriors.»
S’afegeix un nou paràgraf al final de l’apartat 2, amb el contingut següent:
«En el cas de joves ramaders, i de ramaders que comencen la seva activitat,
que s’incorporin en una explotació ramadera després de l’1 de gener de l’any de
sol·licitud, els animals amb dret al cobrament d’aquesta ajuda són els animals
elegibles presents en l’explotació a data 30 d’abril.»
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L’article 71 queda modificat en els termes següents:

L’apartat 1 queda modificat de la manera següent:
«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. No s’aplica
aquest requisit en cas que el sol·licitant hagi activat drets de pagament bàsic en la
campanya 2015 o posteriors.»
L’apartat 2 queda modificat de la manera següent:
«2. Les ajudes es concedeixen per animal elegible i any. Són animals elegibles
les femelles de l’espècie ovina mantingudes com a reproductores d’acord amb la
declaració censal obligatòria establerta a l’article 11.4 del Reial decret 685/2013, de
16 de setembre, i que estiguin correctament identificades i registrades d’acord amb
la normativa vigent, a 1 de gener de l’any de presentació de la sol·licitud única, en
les explotacions que compleixin els requisits que estableix aquesta secció.
No obstant això, per a les comunitats autònomes que tinguin plenament
implantat el sistema d’identificació individual dels petits remugants, les femelles
elegibles són les que constin correctament identificades individualment a 1 de gener
de l’any de presentació de la sol·licitud única.
En el cas de joves ramaders i de ramaders que comencen la seva activitat, que
s’incorporin en una explotació ramadera després de l’1 de gener de l’any de
sol·licitud, els animals amb dret al cobrament d’aquesta ajuda són els animals
elegibles presents en l’explotació segons l’última declaració censal disponible en la
data final del termini de modificació de la sol·licitud única. L’autoritat competent ha
de vetllar perquè no es produeixin duplicitats en relació amb la possibilitat que un
mateix animal pugui ser elegible en més d’una explotació; en aquests casos, és
sempre prioritària l’elegibilitat a favor dels animals del jove ramader que s’incorpora.
En la resta de casos d’inici d’activitat, a falta d’un acord escrit en contra, s’entén que
la prioritat en l’elegibilitat es concedeix al nou titular que s’instal·la.»
La lletra b) de l’apartat 4 queda modificada de la manera següent:
«b) Amb la finalitat d’evitar la creació artificial de les condicions per percebre
aquesta ajuda, han de tenir un llindar mínim de moviments de sortida de l’explotació
d’almenys 0,6 xais per femella elegible, en el període comprès entre l’1 de juny de
l’any anterior a la sol·licitud i el 31 de maig de l’any de sol·licitud.
No obstant això, també es poden considerar, a l’efecte del compliment del llindar
mínim de moviments de sortida de l’explotació, els animals nascuts en l’explotació
del sol·licitant comercialitzats per a reposició amb menys de 12 mesos que surten
de l’explotació d’origen amb identificació individual, i dels quals hi hagi constància
que no s’han considerat com a reproductors en la declaració censal de l’1 de gener
de l’any de sol·licitud.
Per calcular el nombre de xais per femella elegible, s’ha de prendre el resultat
d’arrodonir a 1 decimal, de manera que aquest decimal que determina el resultat
queda invariable si el segon decimal és inferior a 5, mentre que s’eleva al nombre
natural immediatament superior si el segon decimal és igual o superior a 5.
Les explotacions classificades zootècnicament com a “reproducció per a la
producció mixta” i “reproducció per a la producció de llet” poden complir,
alternativament, el requisit anterior si tenen una producció mínima de llet de 80 litres
per reproductora i any. Per a això s’han de tenir en compte els lliuraments a
compradors efectuats en el període comprès entre l’1 de juny de l’any anterior a la
sol·licitud i el 31 de maig de l’any de sol·licitud i, si s’escau, les vendes directes de
llet efectuades durant l’any natural anterior a l’any de sol·licitud.
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No obstant això, per als casos d’inici d’activitat i els canvis de titularitat recollits
a l’article 58.7 que es facin efectius després de l’1 de juny de l’any anterior a aquell
en què es presenta la sol·licitud, la revisió del compliment dels llindars mínims de
producció (moviment de xais o producció de litres de llet) s’ha de prorratejar en
funció del nombre de mesos en què el sol·licitant de l’ajuda hagi exercit l’activitat
des de la data d’alta de la seva explotació.»
Disset.

L’article 74 queda modificat en els termes següents:

L’apartat 1 queda modificat de la manera següent:
«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. No s’aplica
aquest requisit en cas que el sol·licitant hagi activat drets de pagament bàsic en la
campanya 2015 o posteriors.»
L’apartat 2 queda modificat de la manera següent:
«2. Les ajudes es concedeixen per animal elegible i any. Són animals elegibles
les femelles de l’espècie caprina mantingudes com a reproductores d’acord amb la
declaració censal obligatòria establerta a l’article 11.4 del Reial decret 685/2013, de
16 de setembre, i que estiguin correctament identificades i registrades d’acord amb
la normativa vigent, a 1 de gener de l’any de presentació de la sol·licitud única, en
les explotacions que compleixin els requisits que estableix aquesta secció.
No obstant això, per a les comunitats autònomes que tinguin plenament
implantat el sistema d’identificació individual dels petits remugants, les femelles
elegibles són les que constin correctament identificades individualment a 1 de gener
de l’any de presentació de la sol·licitud única.
En el cas de joves ramaders i de ramaders que comencen la seva activitat, que
s’incorporin en una explotació ramadera després de l’1 de gener de l’any de
sol·licitud, els animals amb dret al cobrament d’aquesta ajuda són els animals
elegibles presents en l’explotació segons l’última declaració censal disponible en la
data final del termini de modificació de la sol·licitud única. L’autoritat competent ha
de vetllar perquè no es produeixin duplicitats en relació amb la possibilitat que un
mateix animal pugui ser elegible en més d’una explotació; en aquests casos, és
sempre prioritària l’elegibilitat a favor dels animals del jove ramader que s’incorpora.
En la resta de casos d’inici d’activitat, a falta d’un acord escrit en contra, s’entén que
la prioritat en l’elegibilitat es concedeix al nou titular que s’instal·la.»
La lletra b) de l’apartat 4 queda modificada de la manera següent:
«b) Amb la finalitat d’evitar la creació artificial de les condicions per percebre
aquesta ajuda, han de tenir un llindar mínim de moviments de sortida de l’explotació
d’almenys 0,6 cabrits per femella elegible, en el període comprès entre l’1 de juny
de l’any anterior a la sol·licitud i el 31 de maig de l’any de sol·licitud.
No obstant això, també es poden considerar, als efectes del compliment del
llindar mínim de moviments de sortida de l’explotació, els animals nascuts en
l’explotació del sol·licitant comercialitzats per a reposició amb menys de 12 mesos
que surten de l’explotació d’origen amb identificació individual, i dels quals hi hagi
constància que no s’han considerat com a reproductors en la declaració censal de
l’1 de gener de l’any de sol·licitud.
Per calcular el nombre de cabrits per femella elegible, s’ha de prendre el resultat
d’arrodonir a 1 decimal, de manera que aquest decimal que determina el resultat
queda invariable si el segon decimal és inferior a 5, mentre que s’eleva al nombre
natural immediatament superior si el segon decimal és igual o superior a 5.
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Les explotacions poden complir, alternativament, el requisit anterior si tenen una
producció mínima de llet de 200 litres per reproductora i any. Per a això s’han de
tenir en compte els lliuraments a compradors efectuats en el període comprès entre
l’1 de juny de l’any anterior a la sol·licitud i el 31 de maig de l’any de sol·licitud i, si
s’escau, les vendes directes de llet efectuades durant l’any natural anterior a l’any
de sol·licitud.
No obstant això, per als casos d’inici d’activitat i els canvis de titularitat recollits
a l’article 58.7 que es facin efectius després de l’1 de juny de l’any anterior a aquell
en què es presenta la sol·licitud, la revisió del compliment dels llindars mínims de
producció (moviment de cabrits o producció de litres de llet) s’ha de prorratejar en
funció del nombre de mesos en què el sol·licitant de l’ajuda hagi exercit l’activitat
des de la data d’alta de la seva explotació.»
Divuit.

L’apartat 1 de l’article 78 se substitueix pel següent:

«1. Són beneficiaris d’aquesta ajuda associada els ramaders de boví de llet
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. No tenen dret a aquesta ajuda els qui hagin activat drets de
pagament bàsic en alguna campanya a partir de 2015. »
Dinou.

L’apartat 1 de l’article 81 queda modificat de la manera següent:

«1. Són beneficiaris d’aquesta ajuda associada els ramaders de boví
d’encebament 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. No tenen dret a aquesta ajuda els qui hagin
activat drets de pagament bàsic en alguna campanya a partir de 2015.»
Vint.

L’article 84 queda modificat en els termes següents:

L’apartat 1 queda modificat de la manera següent:
«1. Són beneficiaris d’aquesta ajuda associada els ramaders d’oví i cabrum
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. No tenen dret a aquesta ajuda els qui hagin activat drets de
pagament bàsic en alguna campanya a partir de 2015.»
S’afegeix un nou paràgraf al final de l’apartat 4, amb el contingut següent:
«No obstant això, per a les comunitats autònomes que tinguin plenament
implantat el sistema d’identificació individual dels petits remugants, les femelles
elegibles, tant en el cas de l’espècie ovina com de l’espècie caprina, són les que
constin correctament identificades individualment a 1 de gener de l’any de
presentació de la sol·licitud única en les explotacions que compleixin els requisits
que estableixen les seccions 5a i 6a, segons correspongui.»
Vint-i-u.

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

«Sense perjudici d’això, l’agricultor no ha de fer la declaració gràfica de les
parcel·les agrícoles en el cas de superfícies d’ús comú, incloses les parcel·les
declarades en règim de parceria. En aquestes situacions la identificació de la
parcel·la agrícola declarada s’ha de fer bé mitjançant el codi d’identificació del
recinte o els recintes SIGPAC que la integrin, o bé basant-se en les referències
identificatives establertes per les comunitats autònomes que s’acullin a l’opció que
estableix l’article 93.3 d’aquest Reial decret per a les pastures utilitzades en comú, i
s’hi ha d’indicar la superfície en hectàrees amb dos decimals.
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L’autoritat competent s’ha d’assegurar que es produeix la declaració gràfica
d’aquestes superfícies d’ús en comú, i ha d’establir en la seva normativa autonòmica
una persona o entitat responsable de proporcionar la informació necessària, ja sigui
una unitat de l’administració, un dels sol·licitants que declaren les superfícies
esmentades, el titular cadastral de les parcel·les on s’ubiquen aquestes o altres
entitats. En tot cas, en el cas de superfícies de pastures permanents d’ús comú amb
referències identificatives diferents de SIGPAC, la declaració gràfica de la parcel·la
agrícola l’ha de dur a terme l’autoritat gestora de la pastura d’acord amb l’article
93.3. També queden exceptuades d’efectuar la declaració gràfica les parcel·les
agrícoles en què no sigui possible utilitzar el SIGPAC, de conformitat amb el que
recull l’article 2.2 del Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre.»
Vint-i-dos.

L’apartat 2 de l’article 95 queda redactat de la manera següent:

«2. El termini de presentació de la sol·licitud única per a l’any 2015 s’inicia l’1
de març i finalitza el dia 15 de maig de l’any esmentat, tots dos inclusivament. A
partir de l’any 2016 el termini s’inicia l’1 de febrer i finalitza el 30 d’abril de cada any.
Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. No obstant això, quan sigui estrictament necessari per
garantir el compliment de la normativa europea, les comunitats autònomes, sempre
amb la comunicació prèvia al Fons Espanyol de Garantia Agrària i dins del límit
màxim que permeten els reglaments de la Unió Europea, poden ampliar el termini
de presentació de la sol·licitud única en el seu àmbit territorial d’actuació, d’una
manera degudament motivada.
A l’efecte de l’aplicació de l’article 92.2, pel que fa a la declaració de les
parcel·les agrícoles de l’explotació, les comunitats autònomes es poden basar en la
informació que contenen altres registres.»
Vint-i-tres.

S’afegeix el paràgraf següent a l’article 96:

«No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en els casos que les comunitats
autònomes hagin ampliat el termini de presentació de la sol·licitud única i quan sigui
estrictament necessari per garantir el compliment de la normativa europea, sempre
amb la comunicació prèvia al Fons Espanyol de Garantia Agrària i dins del límit
màxim que permeten els reglaments de la Unió Europea, aquestes poden ampliar el
termini de modificació de la sol·licitud única en el seu àmbit territorial d’actuació,
d’una manera degudament motivada.»
Vint-i-quatre.

L’article 98 queda redactat en els termes següents:

S’afegeix un nou paràgraf al final de l’apartat 2, amb el contingut següent:
«En concret, les dades contingudes en la sol·licitud única que cada any han de
presentar els agricultors, d’acord amb l’article 91, es poden utilitzar amb finalitats
estadístiques, de conformitat amb el que estableix la Llei 12/1989, de 9 de maig, de
la funció estadística pública. A aquest efecte, les dades de la sol·licitud única s’han
de facilitar a l’Institut Nacional d’Estadística, del Ministeri d’Economia i Empresa, a fi
de donar compliment al Reglament (UE) núm. 2018/1091 del Parlament Europeu i
del Consell, de 18 de juliol de 2018, relatiu a les estadístiques integrades sobre
explotacions agrícoles i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 1166/2008 i
(UE) núm. 1337/2011, i al Pla estadístic nacional.»
L’apartat 4 queda modificat de la manera següent:
«4. El titular cadastral de les parcel·les sobre les quals s’ubiquin els recintes
objecte d’una sol·licitud d’ajuda, com a interessat en el procediment de comunicació
cadastral que recull l’article 14.e) del text refós de la Llei del cadastre immobiliari,
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aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, té dret d’accés, amb
l’observança de les normes de protecció de dades de caràcter personal, a la
informació relativa a la presentació de sol·licituds d’ajudes directes sobre les seves
parcel·les i als cultius declarats. La consulta electrònica d’aquesta informació la pot
efectuar el titular cadastral autentificant-se a la seu electrònica del Cadastre amb un
certificat digital emès per alguna de les autoritats de certificació reconegudes per la
Direcció General del Cadastre o mitjançant l’accés a la seu esmentada a través dels
punts d’informació cadastral (PIC) mitjançant l’acreditació que atorga el seu
document nacional d’identitat.»
Vint-i-cinc. A l’article 101 s’afegeix un nou apartat 6, amb el contingut següent:
«6. Es consideren també situacions de risc, per analitzar-les cas per cas, a
l’efecte de la creació de condicions artificials, totes les operacions que preveu
l’annex XV.»
Vint-i-sis.

La disposició final segona se substitueix per la següent:

«Disposició final segona.

Facultat de desplegament i modificació.

Es faculta el titular del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per adaptar els
annexos, les dates i els terminis d’aquest Reial decret a les exigències derivades de
la normativa de la Unió Europea.
Així mateix, el titular del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 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-ne l’objectiu, sempre que així ho permeti la normativa de la Unió
Europea.»
Vint-i-set.

L’annex VII queda modificat de la manera següent:

A l’apartat I s’afegeixen els nous punts 1 bis) i 19, amb el contingut següent:
«1 bis) Dades relatives al cap de l’explotació, necessàries per donar
compliment al Reglament (UE) núm. 2018/1091 del Parlament Europeu i del Consell,
de 18 de juliol de 2018, relatiu a les estadístiques integrades sobre explotacions
agrícoles i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 1166/2008 i (UE) núm.
1337/2011, i al Pla estadístic nacional.»
«19. En virtut del que disposa l’article 98.4, declaració expressa perquè es
faciliti a la Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda, en els termes que
es determinin mitjançant una ordre del ministre d’Hisenda, les dades personals
mínimes exigibles, perquè el titular cadastral pugui exercir els seus drets d’accés,
respecte de les comunicacions al cadastre immobiliari que recull l’article 98.3.»
A l’apartat III s’introdueixen els canvis següents:
El punt 7 se substitueix pel següent:
«7.

En cas que la parcel·la se sembri o estigui plantada amb:

a) Cereals o oleaginoses, s’ha d’indicar amb finalitats estadístiques si la llavor
utilitzada és certificada o prové de reutilització i la varietat sembrada quan es tracti
de blat dur, arròs, cànem, cotó, tabac i remolatxa sucrera.
b) Blat de moro modificat genèticament, s’han de declarar tots els cultius que
s’efectuïn per campanya i parcel·la, i s’han d’indicar sempre el cultiu declarat a
l’efecte de diversificació i altres cultius, tal com queden definits en la lletra c) i d) de
l’article 89.1. A més, l’agricultor ha de presentar una declaració responsable en què
indiqui que és coneixedor de la normativa aplicable a l’ús d’aquest tipus de varietats.
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c) Cultius proteics dels que defineix l’article 34, s’ha d’indicar si la parcel·la es
destina a la producció de llavor amb finalitats comercials.
d) Cultius hortícoles i fruiters, s’ha de declarar anualment i de manera gràfica
tota la superfície de cultiu, a través de la sol·licitud única o de les vies que l’autoritat
competent estableixi per a aquesta finalitat.
En el cas de superfícies de fruiters s’ha d’indicar l’espècie, la varietat i l’any de
plantació. En el cas de cultius hortícoles, s’han d’especificar les espècies a implantar
en la campanya sobre la mateixa superfície.»
S’afegeix un nou punt 14, amb el contingut següent:
«14. Dades relatives a la destinació de la producció agrícola necessàries per
donar compliment al Reglament (UE) núm. 2018/1091 del Parlament Europeu i del
Consell, de 18 de juliol de 2018, relatiu a les estadístiques integrades sobre
explotacions agrícoles i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 1166/2008 i
(UE) núm. 1337/2011, i al Pla estadístic nacional.»
El punt 1 de l’apartat V queda sense contingut.
Vint-i-vuit. 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 i terres en guaret per a plantes mel·líferes
A) Disposicions comunes per a terres en guaret i terres en guaret per a plantes
mel·líferes. Perquè les terres en guaret i en guaret per a plantes mel·líferes siguin
considerades superfícies d’interès ecològic, no s’han de dedicar a la producció
agrària durant, almenys, un període de sis mesos consecutius, a comptabilitzar dins
del període comprès entre l’1 de gener i el 30 de setembre de l’any de sol·licitud. En
tot cas, estan permeses les intervencions dirigides a establir una coberta vegetal
verda amb finalitats relacionades amb la biodiversitat.
En tots els guarets que siguin considerats superfícies d’interès ecològic, queda
prohibit l’ús de qualsevol tipus de producte fitosanitari.
A l’efecte de la sol·licitud, aquesta superfície s’ha de declarar com a superfície
en guaret o en guaret per a plantes mel·líferes l’any de sol·licitud en què es pretengui
computar com a superfície d’interès ecològic.
Així mateix, totes les superfícies de guaret que es pretenguin 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.
B) Disposicions específiques per a les terres en guaret per a plantes
mel·líferes. Perquè les terres siguin considerades «guaret per a plantes mel·líferes»,
i per consegüent superfícies d’interès ecològic, s’han de sembrar d’una barreja
d’espècies mel·líferes elegibles, que representin un mínim de 4 famílies diferents, i
que siguin predominants en aquestes superfícies.
En cap cas, la barreja d’espècies implantades s’ha de collir, ni constituir una
producció que pugui donar lloc a això.
La llista d’espècies elegibles l’ha de publicar anualment el FEGA a l’inici del
període de sol·licitud única de cada campanya.
S’ha de respectar una dosi mínima de sembra raonable, de manera que permeti
assolir una coberta herbàcia adequada per aconseguir l’objectiu perseguit, que és
afavorir la biodiversitat i potenciar el desenvolupament de pol·linitzadors.
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En l’elecció d’espècies s’ha d’afavorir que les seves floracions es distribueixin al
llarg de l’any, amb l’objecte d’assegurar la disponibilitat del recurs durant la major
part de l’any.
La llista d’espècies elegibles es pot ampliar a decisió de l’organisme gestor amb
altres espècies mel·líferes addicionals per tenir en compte les seves condicions
particulars, que siguin autòctones o espècies locals, sempre tenint en compte una
selecció correcta per tal de fomentar les espècies pròpies del lloc, i que a més de
tenir una eficàcia pol·linitzadora puguin ser adjuvants en el control de males herbes
i plagues, evitant en tot cas les que siguin de difícil control o que puguin ser
reservoris d’agents perjudicials, i en particular les exòtiques invasores.
Queda permesa la presència d’altres espècies de caràcter herbaci, diferents de
les elegibles, quan aquestes últimes siguin predominants.
Atès el seu caràcter mel·lífer, i com a excepció als requisits generals exigibles a
les superfícies d’interès ecològic, s’autoritza la col·locació de ruscos en aquest tipus
de guarets.
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 (Phaseolus vulgaris L., Phaseolus lunatus L., Phaseolus coccineus L.),
cigró (Cicer arietinum L.),
llentia (Lens sculenta Moench, Lens culinaris Moench),
pèsol (Pisum sativum L.),
faves (Vicia faba L.),
tramús (Lupinus spp.),
garrofa (Vicia monanthos Desf.),
guixes o cairetes (Lathyrus sativus L.),
veça o arvella (Vicia sativa L.),
erbs (Vicia ervilia (L.) Willd.),
fenigrec (Trigonella foenum-graecum L.),
moreu (Vicia narbonensis L.),
alfals (Medicago sativa L.),
esparceta (Onobrichis sativa Lam.),
enclova (Hedysarum coronarium L.),
trèvol (Trifolium spp.),
soia (Glycine max (L.) Merrill) i
cacauet (Arachis hypogaea L.).
cànem de Bengala (Crotalaria juncea L.)

S’admeten, així mateix, barreges d’aquests cultius amb d’altres que no tinguin
capacitat de fixar nitrogen, sempre que el cultiu fixador de nitrogen sigui predominant
en la barreja.
A totes les superfícies de cultius fixadors de nitrogen que es pretenguin computar
com a superfícies d’interès ecològic queda prohibit l’ús de qualsevol tipus de
producte fitosanitari.
Així mateix, per optimitzar el benefici mediambiental que aporten els cultius
fixadors de nitrogen, aquests s’han de mantenir sobre el terreny, almenys, fins a
l’inici de la floració.
Amb l’objecte d’evitar el risc de lixiviació del nitrogen fixat per aquests cultius a
la tardor, així com per aprofitar la millora del sòl que s’obté amb aquest tipus de
cultius, les superfícies de cultius fixadors de nitrogen que es pretenguin computar
com d’interès ecològic no poden anar seguides en la rotació de cultius de l’explotació
per terres en guaret.
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III. Superfícies amb Miscanthus i Silphium perfoliatum
A les superfícies de Miscanthus i Silphium perfoliatum que es pretenguin
computar com a superfícies d’interès ecològic no es poden utilitzar ni fertilitzants
minerals ni productes fitosanitaris.»
Vint-i-nou.

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

Declaració gràfica de les superfícies de pastures permanents d’ús comú
1. La comunitat autònoma pot decidir que els recintes que es declarin siguin
recintes normals o recintes amb altres referències oficials. Es consideren recintes
normals els que tenen una identificació referenciada al SIGPAC.
2. Tant si es tracta de recintes normals com de recintes amb altres referències
oficials, l’autoritat gestora de la pastura declarada en comú, de manera prèvia a
l’obertura de la sol·licitud única o en paral·lel a aquesta, ha de presentar una
declaració, d’acord amb el procediment que estableixi la comunitat autònoma, en
què s’inclogui, almenys, la informació següent:
– Dades generals de l’autoritat gestora: nom o raó social i, si se’n disposa, DNI/
NIF. Aquesta autoritat gestora ho ha de posar en coneixement dels agricultors.
– Denominació, si és procedent, de la pastura declarada en comú i, si se’n
disposa, número de MUP en el cas de les forests d’utilitat pública.
– Si s’escau, codi identificatiu del recinte amb altres referències oficials: l’ha de
definir la comunitat autònoma i s’ha de posar en coneixement dels agricultors,
necessàriament abans que finalitzi el període de presentació de la sol·licitud única,
a l’efecte que es pugui utilitzar en la declaració de superfícies. De manera general,
per a una pastura declarada en comú concreta s’ha de definir un únic codi
identificatiu, tret que l’adjudicació s’efectuï per zones concretes de la pastura, cas en
què s’ha de definir un codi per zona.
1.
2.
3.
4.
5.

Codi de província i municipi.
Codis d’agregat i zona.
Polígon (3 posicions): es codifica amb números del rang dels 900.
Parcel·la (5 posicions): es codifica amb números del rang dels 99000.
Recinte (5 posicions): es codifica amb números del rang dels 99000.

– Recintes reals associats que formen part de les pastures declarades en comú
(superfície bruta). Si de cara a la cau de campanya hi ha canvis d’admissibilitat en
els recintes, la comunitat autònoma ho ha de comunicar a l’autoritat gestora.
– Delimitació gràfica de la superfície de les pastures utilitzada en comú dins
dels recintes reals que esmenta el paràgraf anterior.
– Coeficient d’admissibilitat (CAP) de les pastures declarades en comú. El CAP
s’ha d’establir a cadascun dels recintes que conformen la pastura declarada en
comú.
– Agricultors associats amb el seu NIF.
– Participació de cada agricultor en la pastura declarada en comú, que pot ser
el nombre d’hectàrees assignades a cadascun dels agricultors o el percentatge de
participació.
3. Per la seva banda, el sol·licitant de pastures declarades en comú ha de
declarar:
a) En el cas que declari recintes normals, ha d’indicar la relació de tots els
recintes dels quals ha estat adjudicatari i la superfície assignada a cadascun
d’aquests en hectàrees amb dos decimals.
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En el cas que declari recintes amb altres referències oficials:

– Hectàrees assignades per l’autoritat gestora de la pastura declarada en comú
que sol·licita.
– Dades generals de l’autoritat gestora de la pastura declarada en comú, que
ha de coincidir amb l’identificatiu a què fa referència el punt anterior de la declaració
de l’autoritat gestora.
– Codi identificatiu del recinte o recintes amb altres referències oficials
corresponents a la pastura declarada en comú que vol declarar i que ha definit
prèviament l’autoritat gestora. Ha de coincidir amb el codi a què fa referència el punt
anterior de la declaració de l’autoritat gestora.»
Trenta.

S’afegeix un nou annex XV amb el contingut següent:
«ANNEX XV

Altres situacions a considerar com a possibles casos de creació de
condicions artificials als efectes de l’article 101
D’acord amb el que preveuen els apartats 1 i 3 de l’article 99 respecte al pla
nacional i regional de control per a cada campanya, es poden considerar possibles
casos de creació de condicions artificials les situacions que recull la següent llista no
exhaustiva de casos, que reconegui com a tal l’autoritat competent:
A) Amb caràcter general:
1. Falsejament o ocultació de dades o documentació.
2. Impediment del titular o del seu representant perquè s’efectuï un control
sobre el terreny.
3. Intent de retirar la sol·licitud per part del sol·licitant, un cop ha estat informat
de la intenció d’efectuar un control sobre el terreny o quan l’autoritat competent l’ha
avisat de l’existència d’irregularitats.
B)

En l’àmbit dels règims d’ajudes basades en superfícies:

1. Indicis de falsedat o frau en les proves aportades per acreditar els supòsits
que indica l’últim paràgraf de l’article 11.6. c) en relació amb l’activitat agrària en
pastures.
2. Declaració d’un tipus de superfície o d’activitat que no tingui relació amb
l’orientació productiva de l’explotació.
3. Reiteració en dues campanyes consecutives d’una sobredeclaració
significativa de superfície en l’expedient.
4. Indicis de declaració intencionada de superfícies en què no s’exerceix
activitat agrària en el cas de les situacions de risc que estableix l’article 12.
C) En el marc de les sol·licituds del pagament a joves agricultors o d’assignació
de drets de pagament bàsic de la reserva nacional:
1. Pel que fa a la primera instal·lació com a responsable d’explotació agrària
de joves agricultors, quan es produeixi l’alta en el règim de la Seguretat Social
corresponent a l’activitat agrària que determini la seva incorporació, amb la finalitat
de ser admissibles per a algun dels règims de pagament esmentats, i, un cop
estimada la sol·licitud i/o percebut el pagament, es donin de baixa.
2. Canvi de titularitat d’una explotació total o parcial a un jove agricultor o
agricultors que inicien l’activitat agrària i, un cop assignada la reserva nacional o
activats els drets de pagament bàsic cedits sense peatge, transfereixen els drets de
pagament bàsic i l’explotació al titular inicial d’aquella.
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D) En l’àmbit de les ajudes associades a la ramaderia, es poden considerar
entre d’altres situacions:
1. Intercanvi de bestiar entre productors amb vista a incrementar el nombre
d’animals potencialment subvencionables per a una ajuda.
2. Variacions desproporcionades del cens de reproductores al voltant de les
dates en què es determina l’elegibilitat dels animals, en relació amb l’activitat
ramadera mitjana de l’explotació al llarg de l’any de sol·licitud, sempre que no sigui
per una causa de força major o una circumstància excepcional.»
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.

L’article 24 queda modificat de la manera següent:

El paràgraf 1r de l’apartat 3.a) se substitueix pel següent:
«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 la 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 a les que exigeixen els programes
de desenvolupament rural elaborats per cada comunitat autònoma, a la fi del termini
de modificació de la sol·licitud única.»
Les lletres a), b) i d) de l’apartat 4 queden redactades en els termes següents:
«a) Que tingui la formació i la 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, que
siguin conformes a les que exigeixen els programes de desenvolupament rural
elaborats per cada comunitat autònoma, a la fi del termini de modificació de la
sol·licitud única.
b) 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 aquest efecte, 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, que ha de tenir
abans de la fi del termini de modificació de la sol·licitud única.»
«d) En el cas de persones jurídiques, el nou agricultor que efectuï el control
efectiu de la persona jurídica, de manera similar a com consta a l’apartat 3.b).1r per
a agricultors joves d’aquest mateix article, ha de complir el requisit de no haver
exercit l’activitat agrària en els 5 anys anteriors a la data de començament de la
nova activitat i estar donat d’alta en el règim de la Seguretat Social corresponent a
l’activitat agrària que determini la seva incorporació, que ha de tenir abans de la fi
del termini de modificació de la sol·licitud única, a més de complir la resta de
requisits establerts com a nou agricultor.»

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 271
Dos.

Divendres 9 de novembre de 2018

Secc. I. Pàg. 17

L’article 25 queda redactat en els termes següents:

Les lletres a), b) d) i e) de l’apartat 2 queden modificades de la manera següent:
«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, a la fi del termini de modificació de la sol·licitud única.
b) Han de tenir la formació i la capacitació adequada en l’àmbit agrari,
conformes a les que exigeixen els programes de desenvolupament rural elaborats
per cada comunitat autònoma, acreditades a la fi del termini de modificació de la
sol·licitud única.»
«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 per fases. En aquest
últim cas, l’assignació total de drets de la reserva no pot superar el nombre
d’hectàrees especificat de l’explotació final indicada en el pla empresarial de la
incorporació en fases.
e) L’agricultor s’ha d’haver incorporat a l’activitat agrària i ha d’estar donat
d’alta en la Seguretat Social en l’activitat agrària, tal com estableixi la legislació
vigent, a la fi del termini de modificació de la sol·licitud única.»
Les lletres b) i c) de l’apartat 3 queden redactades de la manera següent:
«b) Han de tenir la formació i la capacitació adequada en l’àmbit agrari,
conformes a les que exigeixen els programes de desenvolupament rural elaborats
per cada comunitat autònoma, acreditades a la fi del termini de modificació de la
sol·licitud única.
c) L’agricultor s’ha d’haver incorporat a l’activitat agrària i ha d’estar donat
d’alta en la Seguretat Social en l’activitat agrària, tal com estableixi la legislació
vigent, a la fi del termini de modificació de la sol·licitud única.»
Tres.

Els apartats 2 i 3 de l’article 27 queden redactats de la manera 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 la presentació
de 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 del 2016.
Transcorregut 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 25.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, d’acord amb el que preveuen
els articles 45 i 46 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, aquesta comunicació es pot
substituir per la publicació de la informació esmentada.»
Quatre.

L’apartat 1 de l’article 29 queda modificat de la manera següent:

«1. En el cas de la venda o l’arrendament de drets d’ajuda sense terres s’ha
de restituir a la reserva nacional el 20% del valor de cada dret, excepte en cas que
es tracti de cessions per la totalitat dels drets efectuades per productors amb un
import total de drets de pagament bàsic inferior als 300 € de manera que es faciliti
la venda dels seus drets.
Tampoc s’aplica aquesta retenció en el cas de venda o arrendament dels drets
d’ajuda sense terres a agricultors joves mentre siguin elegibles per percebre el
complement a joves agricultors, segons l’article 25 del Reial decret 1075/2014, de
19 de desembre.»
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L’article 30 queda modificat de la manera següent:

L’apartat 1 queda redactat en els termes següents:
«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 escollida, per tal d’acreditar-la. El període de comunicació s’inicia l’1 de
novembre i finalitza en la data final del termini de modificació 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.»
L’apartat 3 queda modificat de la manera següent:
«3. Tots els canvis de titularitat per motiu d’herències, jubilacions en què el
cessionari dels drets sigui un familiar de primer grau del cedent, programes aprovats
de cessament anticipat, incapacitat laboral permanent, fusions o escissions i canvis
de personalitat jurídica, així com les modificacions dels arrendaments deguts a
canvis de titularitat, s’han de notificar a les autoritats competents, aportant, almenys,
la informació que figura a l’annex VI, abans de la data límit del termini de presentació
de comunicacions de cessions de drets de pagament bàsic que estableix l’apartat 1
d’aquest article.»
Article tercer. Modificació del Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual
s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que
rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o
pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.
A l’apartat 2 de l’annex II sobre bones condicions agràries i mediambientals de la terra
(BCAM) del Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s’estableixen les normes
de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes,
determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de
determinats programes de suport al sector vitivinícola, el penúltim paràgraf de la BCAM 6
se substitueix pels dos paràgrafs següents:
«L’aplicació de purí en les superfícies agrícoles no es pot efectuar mitjançant
sistemes de plat o ventall ni canons, tot i que les comunitats autònomes poden
establir excepcions.
Les comunitats autònomes han d’afavorir l’aplicació de les millors tècniques
disponibles a l’hora d’establir excepcions a la prohibició. En el cas de parcel·les en
què el pendent mitjà sigui superior al 20%, amb caràcter general no es pot efectuar
l’aplicació esmentada. No obstant això, les comunitats autònomes que tinguin zones
amb orografies complicades i on es doni la circumstància esmentada en una majoria
de les seves parcel·les poden agrupar aquestes parcel·les seguint criteris objectius,
i establir excepcions mitjançant resolucions o reglaments no necessàriament
individualitzats. »
Disposició final primera. Modificació del Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual
es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene
en la producció primària agrícola.
S’afegeix un nou apartat 6 a l’article 5 del Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual
es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en
la producció primària agrícola, amb el contingut següent:
«6. A l’efecte del compliment de les obligacions que disposa l’article 4, en el
sector de fruites i hortalisses, els agricultors han de declarar anualment la totalitat de

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 271

Divendres 9 de novembre de 2018

Secc. I. Pàg. 19

les superfícies que dediquin a fruites i hortalisses, a través de les sol·licituds úniques
d’ajuda de la política agrícola comuna (PAC), o del Programa d’opcions específiques
per la llunyania i insularitat (POSEI) o a través dels mitjans electrònics establerts per
l’autoritat competent.»
Disposició final segona. Referències normatives.
Les referències que conté el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, a la Llei
30/1992, de 26 de novembre, s’entenen fetes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les referències que conté el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, a la Llei
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’entenen
també fetes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades).
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener de 2019.
Madrid, 8 de novembre de 2018.
FELIPE R.
El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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