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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
15681 Reial decret 628/2019, de 31 d’octubre, pel qual es modifiquen els reials 

decrets 1075/2014 i 1076/2014, ambdós de 19 de desembre, dictats per 
l’aplicació a Espanya de la política agrícola comuna.

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, 
constitueix el marc jurídic actual per al règim de pagaments directes, l’aplicació del qual ha 
estat desplegada en l’àmbit nacional principalment mitjançant 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, i el Reial decret 1076/2014, de 19 de 
desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola 
comuna.

Durant les cinc campanyes d’aplicació de l’última reforma de la política agrícola 
comuna (PAC), la normativa nacional s’ha anat adequant de manera successiva a les 
modificacions de la normativa de la Unió Europea, alhora que s’incorporaven els canvis 
derivats de l’experiència adquirida en la gestió dels pagaments directes, l’objectiu dels 
quals se centrava, principalment, a aclarir els procediments i conceptes que s’hi 
estableixen, així com per dotar el sistema d’ajudes de més simplicitat i flexibilitat.

En línia amb aquests objectius i iniciatives, per a la campanya de l’any 2020 es 
redueixen la càrrega i la complexitat administrativa que suposa l’aplicació del criteri 
d’agricultor actiu, a la vegada que se’l dota de més eficiència i claredat, i assegura que 
l’agricultor està exercint realment l’activitat agrària, en proposar un canvi en coherència 
amb el que disposa el 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, gestió i 
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. D’aquesta manera, es redueix a un els criteris que enumera l’article 8 
del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, per acreditar que una persona o un grup 
de persones són agricultors actius quan demostrin que la seva activitat agrícola no és 
marginal.

Així mateix, per tal d’afavorir la incorporació de nous titulars en l’activitat, tant joves 
com nous agricultors, en tots dos reials decrets s’afegeix una nova referència a considerar 
com a data de primera instal·lació, que dota de més flexibilitat, i afavoreix l’accés a 
aquestes ajudes.

Dins del marc regulador del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, s’aporta més 
claredat a les figures associatives que poden ser reconegudes com a part venedora en els 
contractes per a la transformació de tomàquet.

L’excepció que preveu l’article 52, apartat 4, del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, als titulars de drets 
«especials» s’ha d’aplicar de manera coherent amb les disposicions generals sobre 
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pagaments directes. En particular, l’article 31(1)(b) del Reglament (UE) núm. 1307/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a la reversió a la 
reserva de drets no activats després de dos anys, s’ha d’aplicar de manera anàloga als 
agricultors que no sol·liciten l’ajuda atorgada en la base de l’article 52, apartat 4, del mateix 
Reglament vinculada a la percepció de drets especials, durant dos o més anys consecutius. 
Això implica que els agricultors que no fessin ús de les ajudes associades per als sectors 
ramaders, vinculades a drets especials, haurien de perdre el seu dret a sol·licitar aquest 
tipus de suport amb caràcter permanent en el futur. Això no obstant, no implica que aquests 
agricultors no puguin ser elegibles per a un altre tipus d’ajudes associades.

En relació amb el sistema integrat de gestió i control de les ajudes, de conformitat amb 
el que disposa l’article 40 bis del Reglament d’execució (UE) 809/2014 de la Comissió, 
de 17 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament 
(UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell en allò que es refereix al 
sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la 
condicionalitat, s’incorpora la possibilitat d’utilització dels controls per monitoratge per les 
comunitats autònomes, per a la qual cosa el Fons Espanyol de Garantia Agrària ha 
d’exercir funcions de coordinació. Així mateix, s’estableix per a aquests expedients 
controlats per monitoratge un nou termini de modificació de la sol·licitud única per tal 
d’unificar les dates per al compliment dels requisits.

Respecte a la informació mínima que ha de contenir la sol·licitud única, s’incorporen 
uns ajustos tècnics amb la finalitat d’habilitar expressament l’autoritat competent per 
realitzar el tractament estadístic de les dades que conté la sol·licitud única d’ajudes, així 
com de les dades que es recullen des d’altres administracions públiques per a 
l’emplenament d’aquesta, i s’adopten per a això les mesures necessàries de confidencialitat 
que estableix l’article 103 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, i així mateix, pugui accedir a la informació que 
contenen els registres oficials per determinar l’admissibilitat de les ajudes sol·licitades. 
Igualment, se simplifica i flexibilitza la declaració dels cultius hortícoles i fruiters alhora que 
se n’aclareix la redacció, i s’ajusta la declaració responsable referent al compliment dels 
requisits establerts per a cultius proteics.

També es modifica la redacció referent als requisits i les condicions que han de complir 
les superfícies de guaret que es pretenguin computar com a superfícies d’interès ecològic, 
per millorar-ne la comprensió.

Finalment, en les condicions d’accés a la reserva nacional que estableix el Reial decret 
1076/2014, de 19 de desembre, s’unifica la data per exigir la titularitat d’una explotació 
activa en el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA), i es proposa l’últim dia del 
termini fixat per acceptar les modificacions de la sol·licitud única, en coherència amb la 
data fixada per al compliment de la resta de requisits per a l’accés a la reserva nacional, 
independentment de si la comunitat autònoma decideix ampliar el termini de sol·licitud 
única.

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 pública. Finalment, el principi d’eficiència es considera acomplert atès que no 
s’imposen noves càrregues administratives respecte de la regulació actual.
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En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb l’aprovació 
prèvia del ministre 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 31 d’octubre de 2019,

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 8 se substitueix pel següent:

«Article 8. Activitats excloses.

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 
directes a les persones físiques o jurídiques, o als grups de persones físiques o 
jurídiques, l’activitat de les quals, de conformitat amb la Classificació Nacional 
d’Activitats Econòmiques (CNAE) o de conformitat amb l’impost sobre activitats 
econòmiques (IAE) es correspongui amb els codis que recull l’annex III.

Tampoc no es concedeixen pagaments directes si la persona física o jurídica, o 
grups de persones físiques o jurídiques, exerceixen el control d’una entitat 
associada, l’activitat de la qual, d’acord amb la CNAE o amb l’IAE, es correspongui 
amb els codis que recull l’annex III. En el cas de les persones jurídiques o grups de 
persones jurídiques tampoc no es concedeixen pagaments directes quan la persona 
jurídica o el grup de persones jurídiques sigui controlada per una entitat associada, 
l’activitat de la qual, de conformitat amb el CNAE o l’IAE, es correspongui amb els 
codis que recull l’annex III. A aquests efectes, s’entén com entitat associada totes 
les entitats directament o indirectament relacionades amb les persones físiques i 
jurídiques, o els grups de persones físiques i jurídiques, per una relació de control 
exclusiu en forma de propietat íntegra o participació majoritària.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, es considera que les persones 
o els grups de persones esmentades són agricultors actius, i per tant poden ser 
beneficiàries de pagaments directes, si aporten proves verificables que demostrin 
que la seva activitat agrària no és insignificant, sobre la base que els seus ingressos 
agraris diferents dels pagaments directes siguin el 20 per cent o més dels seus 
ingressos agraris totals en el període impositiu disponible més recent, tenint també 
en compte a aquest efecte, si escau, les dades corresponents a les entitats 
associades a aquests.

3. Amb relació a l’apartat 2, en cas que les persones o els grups de persones 
esmentades no tinguin uns ingressos agraris diferents dels pagaments directes 
del 20 per cent o més dels seus ingressos agraris totals, poden ser considerats com 
a agricultor actiu sempre que es demostri que exerceixen l’activitat agrària que 
estableix l’article 11 i assumeixin el risc empresarial de l’activitat esmentada.

4. Els beneficiaris que durant la tramitació de les ajudes de campanyes prèvies 
hagin estat inclosos per l’Administració a la llista negativa de beneficiaris i, després de 
presentar les seves al·legacions, hagin estat exclosos de la llista negativa esmentada 
per la circumstància que l’apartat 2 assenyala, poden sol·licitar, en el marc de la 
sol·licitud única de la campanya actual, que es revisi la seva situació, i presentar la 
documentació necessària que justifiqui que segueixen complint aquest requisit.»
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Dos. L’apartat 2n de la lletra b) de l’article 25 queda redactat de la manera següent:

«2n Que s’instal·lin per primera vegada en una explotació agrària com a 
responsables, o que s’hagin instal·lat en aquesta explotació, com a responsables, 
en els cinc anys anteriors a la primera presentació d’una sol·licitud a l’empara del 
règim de pagament bàsic. Es considera que un jove agricultor és responsable de 
l’explotació si exerceix un control efectiu a llarg termini pel que fa a les decisions 
relatives a la gestió, els beneficis i els riscos financers de l’explotació. Als efectes 
d’aquest apartat, la primera instal·lació es considera des de la data d’alta en el règim 
de la Seguretat Social corresponent a l’activitat agrària que determini la seva 
incorporació. No obstant això, si es té una prova fefaent que ha exercit com a 
responsable de l’explotació amb anterioritat a la seva data d’alta en el règim de la 
Seguretat Social, es pot considerar aquesta altra data com la d’instal·lació, si bé en 
aquests casos és necessari que després de la data esmentada s’hagi produït l’alta 
en el règim de la Seguretat Social corresponent a l’activitat agrària que determini la 
seva incorporació.»

Tres. L’apartat 1 de l’article 32 queda modificat de la manera següent:

«1. Els industrials arrossaires han d’efectuar, davant l’autoritat competent on 
estigui emmagatzemat l’arròs, a tot tardar el 15 de novembre, una declaració de les 
existències d’arròs que estiguin en poder seu amb data del 31 d’agost anterior, 
desglossades tal com estableix l’article 12.b) del Reglament d’execució (UE) 
2017/1185 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017.»

Quatre. El paràgraf 1r de l’apartat 2.a) de l’article 50 queda modificat de la manera 
següent:

«1r La part venedora, que pot ser un agricultor o una organització de 
productors definida d’acord amb l’article 152 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, a la qual pertanyi 
aquest agricultor (d’ara endavant, OP).

No obstant això, els agricultors que hagin venut la seva producció, o una part, a 
l’OP com a tercers, es poden incloure en el contracte en què figuri l’OP esmentada 
com a venedora.

Així mateix, poden ser la part venedora altres figures associatives diferents de 
les organitzacions de productors, com ara cooperatives o societats agràries de 
transformació, sempre que hi hagi un mandat entre la figura associativa esmentada 
i els seus membres de manera lliure per tal que actuï com a intermediària entre els 
seus membres i la indústria transformadora i s’encarregui de subministrar a aquesta 
la primera matèria dels seus membres.»

Cinc. A l’article 58 s’afegeix un nou apartat 10 amb el contingut següent:

«10. Els ramaders que no hagin sol·licitat durant dues campanyes consecutives 
o més cap de les ajudes que estableixen les seccions 7a, 8a i 9a d’aquest capítol 
perden, amb caràcter definitiu, el dret a rebre-les, excepte en els casos de força 
major o en circumstàncies excepcionals.»

Sis. L’apartat 9 de l’article 92 queda modificat de la manera següent:

«9. L’agricultor, persona física o jurídica, ha d’incloure en la seva sol·licitud 
única una declaració expressa en què manifesti si realitza o no alguna activitat que 
es correspongui amb els codis que recull l’annex III d’acord amb la Classificació 
Nacional d’Entitats Econòmiques (CNAE) o d’acord amb l’impost sobre activitats 
econòmiques (IAE). Així mateix, en la declaració esmentada ha de manifestar si té 
o no el control d’alguna entitat associada, i en cas de ser persona jurídica també ha 
d’expressar si està controlada per alguna entitat associada, tal com apareixen 
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definides a l’article 8. En cas afirmatiu, l’agricultor ha d’indicar el NIF de les entitats 
associades amb les quals tingui relació i ha de manifestar si desenvolupen o no 
alguna de les activitats que recull l’annex III.

En cas que l’agricultor indiqui en la seva sol·licitud única que, per compte propi 
o a través d’una entitat associada, desenvolupa una activitat de les que indica 
l’annex III, l’agricultor pot sol·licitar la seva consideració com a agricultor actiu per a 
la qual cosa ha d’aportar juntament amb la sol·licitud única els documents que 
permetin verificar que es compleixen les condicions que estableix l’article 8.2 per ser 
agricultor actiu. Per als sol·licitants que hagin percebut ajudes directes en les 
campanyes 2015 i 2016, aquesta declaració expressa ha d’incloure una referència, 
a més de la campanya 2017, a les altres campanyes prèvies fins a 2015 en què 
s’hagin cobrat ajudes directes.»

Set. L’article 96 se substitueix pel següent:

«Article 96. Modificació de les sol·licituds.

1. Una vegada finalitzat el termini per a la presentació de la sol·licitud única, 
els agricultors poden, fins al dia 31 de maig, modificar o incloure nous règims de 
pagaments directes o mesures de desenvolupament rural, afegir parcel·les 
individuals o drets de pagament individuals sempre que es compleixin els requisits 
que fixa el règim d’ajuda de què es tracti. Quan aquestes modificacions repercuteixin 
en algun justificant o contracte que s’ha de presentar, també està permès 
modificar-lo.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan 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 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, de manera 
degudament motivada.

2. En el cas dels agricultors subjectes a controls mitjançant monitoratge, de 
conformitat amb el que disposa l’article 40 bis del Reglament d’execució (UE) 
809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s’estableixen disposicions 
d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de 
desenvolupament rural i la condicionalitat, una vegada finalitzat el termini de 
modificació de la sol·licitud única, poden, fins al 31 d’agost, modificar les parcel·les 
agràries de la seva sol·licitud única, en relació amb els règims d’ajuda monitorats, 
sempre que les autoritats competents els hagin comunicat els resultats provisionals 
a nivell de parcel·la a què es refereix l’apartat 1.d) de l’article esmentat, i es 
compleixin els requisits corresponents segons els règims de pagaments directes de 
què es tracti. En el cas del pagament específic al cultiu del cotó, les parcel·les 
agràries es poden modificar fins al 31 d’octubre.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, 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 màxim permès pels 
reglaments de la Unió Europea, les comunitats autònomes poden ampliar el termini 
de modificació de la sol·licitud única per a aquests agricultors i en el seu àmbit 
territorial d’actuació, de manera degudament motivada. En aquest cas, la data límit 
és de com a mínim quinze dies naturals abans de la data en què s’hagi de fer el 
primer pagament o el pagament anticipat als beneficiaris, de conformitat amb 
l’article 75 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013.»
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Vuit. L’article 99 queda modificat de la manera següent:

L’apartat 5 se substitueix pel següent:

«5. El Fons Espanyol de Garantia Agrària ha de coordinar el funcionament 
correcte dels sistemes de control i a aquest efecte ha de prestar l’assistència tècnica 
necessària i, en l’àmbit de les seves competències, ha d’establir, si s’escau, 
convenis de col·laboració amb les comunitats autònomes per gestionar les bases de 
dades necessàries a aquest efecte i, quan escaigui, assegurar la realització correcta 
dels controls per teledetecció i monitoratge que estableixen els articles 40 i 40 bis, 
respectivament, del Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, 
de 17 de juliol de 2014.»

S’afegeix un nou apartat 6 bis amb el contingut següent:

«6 bis. Les comunitats autònomes, de conformitat amb l’article 40 bis del 
Reglament d’execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, poden 
dur a terme controls per monitoratge i, en aquest cas, han d’establir un sistema de 
comunicació amb els beneficiaris d’acord amb el que estableix l’article esmentat.»

Nou. L’annex VII queda modificat de la manera següent:

A l’apartat I se substitueixen els punts 1 i 14 i s’incorporen dos nous punts 20 i 21, amb 
els continguts següents en cada cas:

«1. La identificació de l’agricultor: NIF, cognoms i nom de l’agricultor i, si escau, 
del seu cònjuge i règim matrimonial, si s’escau, o raó social, data de naixement, 
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.»

«14. En el cas de les societats, aquestes han de declarar el nom, NIF i data de 
naixement dels socis participants indicant el tant per cent de la seva participació en 
el capital social.»

«20. Declaració expressa que coneix que totes les dades consignades en la 
sol·licitud única d’ajudes, així com les que es recullen d’altres administracions 
públiques per a l’emplenament de la sol·licitud, poden ser tractades amb fins 
estadístics per l’autoritat competent, complint les mesures de confidencialitat de 
conformitat amb l’article 103 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, amb vista a estudis i treballs en 
el marc del seguiment de la PAC.»

«21. De conformitat amb l’article 95.2, i als efectes del que disposa 
l’article 92.2, declaració expressa per tal que l’autoritat competent en la gestió de la 
sol·licitud única en cada comunitat autònoma pugui accedir a la informació que 
contenen els registres oficials en relació amb les parcel·les agrícoles de l’explotació, 
el seu règim de tinença, l’activitat agrària exercida sobre aquestes i qualssevol altres 
dades de les parcel·les i de les activitats agràries que s’hi desenvolupen necessàries 
per determinar l’admissibilitat de les ajudes sol·licitades.»

A l’apartat III s’introdueixen els canvis següents:

La lletra d) del punt 7 se substitueix per la següent:

«d) Cultius hortícoles i fruiters, s’ha de declarar anualment i de forma 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.
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En el cas de superfícies de fruiters, quan la superfície declarada en el recinte 
sigui major a 0,1 hectàrees, s’ha d’indicar l’espècie, la varietat i l’any de plantació. 
En el cas de cultius hortícoles quan la superfície declarada en el recinte sigui major 
a 0,1 hectàrees, s’han d’especificar les espècies a implantar en la campanya sobre 
la mateixa superfície.»

El punt 10 queda modificat de la manera següent:

«10. Ajuda associada als cultius proteics a què es refereix la secció 3a, 
capítol I, títol IV:

– La superfície per la qual se sol·licita el pagament, desglossada per espècie i, 
quan correspongui, per varietat cultivada.

– Declaració responsable del sol·licitant que és coneixedor i s’ajusta als 
requisits que recullen els articles 34 i 35, i en especial que es compromet que la 
destinació de la seva producció sigui directament o indirectament l’alimentació 
animal.»

El punt 14 queda modificat de la manera següent:

«14. Dades relatives a la destinació de la producció agrícola quan es declarin 
cultius hortícoles, cultius energètics, vinya de vinificació i flors, necessaris 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.»

Deu. L’últim paràgraf de l’apartat I.A) de l’annex VIII se substitueix pel següent:

«Així mateix, totes les superfícies de guaret que s’hagin de computar com 
d’interès ecològic no han d’haver estat precedides en la campanya anterior per cap 
cultiu fixador de nitrogen dels que inclou la llista de l’apartat II d’aquest annex, 
independentment del fet que l’esmentat cultiu hagi computat o no com a superfície 
d’interès ecològic l’any anterior.»

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 2n de l’apartat 3.a) se substitueix pel següent:

«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. No 
obstant a l’anterior, si es té prova fefaent que ha exercit com a responsable de 
l’explotació amb anterioritat a la seva data d’alta en el règim de la Seguretat Social, 
es pot considerar aquesta altra data com la d’instal·lació, si bé en aquests casos és 
necessari que posteriorment a la data esmentada s’hagi produït l’alta en el règim de 
la Seguretat Social corresponent a l’activitat agrària que determini la seva 
incorporació.»
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La lletra b) de l’apartat 4 queda redactada en els termes següents:

«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 dut a 
terme 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, de la qual ha de 
disposar abans de la finalització de termini de modificació de la sol·licitud única. No 
obstant a l’anterior, si es té prova fefaent que ha exercit com a responsable de 
l’explotació amb anterioritat a la seva data d’alta en el règim de la Seguretat Social, 
es pot prendre aquesta altra data com la d’instal·lació, si bé en aquests casos és 
necessari que posteriorment a la data esmentada s’hagi produït l’alta en el règim de 
la Seguretat Social corresponent a l’activitat agrària que determini la seva 
incorporació.»

Dos. La lletra b) de l’apartat 1 de l’article 25 queda redactada en els termes següents:

«b) Disposar d’hectàrees admissibles determinades als efectes del pagament 
bàsic perquè els drets es puguin assignar d’acord amb aquestes hectàrees. Si el 
sol·licitant declara en la seva sol·licitud única superfícies de pastures permanents 
sobre les quals pretén rebre una assignació de drets de pagament bàsic procedent 
de la reserva nacional, ha d’estar inscrit com a titular principal d’una explotació 
activa en el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA) a la finalització de 
termini de modificació de la sol·licitud única. En cas contrari, l’autoritat competent ha 
d’estudiar si es compleixen les condicions que estableixen l’article 3.l) del Reial 
decret 1075/2014, de 19 de desembre, en relació amb el coeficient d’admissibilitat 
de pastures en les superfícies esmentades, i l’article 11 sobre l’activitat agrària en 
superfícies de pastures. En qualsevol cas, aquests titulars han de ser considerats 
com una situació de risc als efectes de l’aplicació de l’article 12 del Reial decret 
esmentat.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener de 2020.

Madrid, 31 d’octubre de 2019.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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