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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
1131 Reial decret 41/2021, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les disposicions 

específiques per a l’aplicació els anys 2021 i 2022 dels reials decrets 
1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 i 1078/2014, tots els quals de 19 de 
desembre, dictats per a 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. D’altra banda, 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, estableix 
les normes bàsiques sobre el sistema de control i sancions que és aplicable a les ajudes 
financeres amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i al Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i en concret per als pagaments directes i 
les mesures de desenvolupament rural que es concedeixin per superfície o cap de bestiar 
preveu la creació d’un sistema integrat de gestió i control (d’ara endavant, sistema integrat).

L’aplicació d’aquest marc normatiu s’ha dut a terme en l’àmbit nacional principalment 
a través 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, i el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim 
de pagament bàsic de la política agrícola comuna.

Com a complement necessari al model aplicat al Regne d’Espanya del nou règim de 
pagament bàsic, es va publicar el Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es 
regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles, (SIGPAC), amb l’objectiu 
d’establir els criteris bàsics que han de garantir el funcionament correcte d’aquest 
instrument de gestió en el marc del sistema integrat de gestió i control i la resta de règims 
d’ajuda relacionats amb la superfície de la política agrícola comuna (PAC).

Finalment, aquest marc regulador es va preveure mitjançant 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.

El Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, sobre pagaments directes, així com el Reglament (UE) núm. 1305/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al 
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, i el 
Reglament (UE) núm. 228/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de març de 
2013, pel qual s’estableixen mesures específiques en el sector agrícola a favor de les 
regions ultraperifèriques de la Unió, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 247/2006 
del Consell, no contenen l’import de l’ajuda o els límits nacionals de la Unió per als anys 
posteriors a 2020, i, conseqüentment, els seus reials decrets d’aplicació no contenen 
l’import de l’ajuda o els límits nacionals de la Unió per a aquests anys, la qual cosa en la 
pràctica implica que aquestes normes no s’apliquen a partir de 2021. Per tant, és necessari 
tramitar-ne la modificació per incloure els imports i límits pertinents, una vegada s’hagin 
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decidit per al nou Marc financer plurianual 2021-2027. A més, en el desplegament del 
Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 
de 2013, algunes normes es limitaven al període fins a 2019.

El Reglament (UE) 2019/288 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de febrer de 
2019, pel qual es modifiquen els reglaments (UE) núm. 1305/2013 i (UE) núm. 1307/2013, 
pel que fa a determinades normes sobre els pagaments directes i l’ajuda al 
desenvolupament rural en relació amb els anys 2019 i 2020, estableix disposicions per a 
l’any natural 2020. Aquestes normes s’han de prorrogar una altra vegada durant el període 
transitori. En interès de la claredat i la seguretat jurídica, s’han d’afegir o modificar, a més, 
algunes de les normes per garantir la continuïtat.

Així mateix, les disposicions sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la PAC 
que estableixen el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 13 de desembre de 2017, i el seu Reial decret d’aplicació segueixen vigents, però s’han 
d’introduir algunes modificacions per garantir la continuïtat durant el període transitori.

Tot això tenint en compte que les propostes de reforma de la Comissió Europea sobre 
la política agrícola comuna (PAC) més enllà de 2020 establien que els estats membres 
començarien a aplicar els seus plans estratègics a partir de l’1 de gener de 2021. Això 
implicava que aquests estats havien de presentar els seus plans estratègics com a molt 
tard l’1 de gener de 2020, i que la Comissió els hauria d’haver aprovat al llarg de l’any. No 
obstant això, l’entrada en vigor de la reforma de la PAC post 2020 no tindrà lloc en la 
campanya 2021, tenint en compte que els terminis per aprovar el nou marc financer 
plurianual s’han dilatat en el temps, i que les necessàries normes del Parlament Europeu i 
del Consell Europeu, així com de la Comissió Europea, encara no s’han aprovat.

Així, el Reglament (UE) 2020/2220 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de 
desembre de 2020, pel qual s’estableixen determinades disposicions transitòries per a 
l’ajuda del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i del Fons 
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en els anys 2021 i 2022, i pel qual es modifiquen 
els reglaments (UE) 1305/2013, (UE) 1306/2013 i (UE) 1307/2013 pel que fa als seus 
recursos i a la seva aplicació en els anys 2021 i 2022 i el Reglament (UE) 1308/2013 pel 
que fa als recursos i la distribució de l’ajuda esmentada en els anys 2021 i 2022, s’ha 
publicat per tal de proporcionar seguretat i continuïtat a la concessió d’ajudes als agricultors 
europeus i garantir la continuïtat del suport al desenvolupament rural en el període 
transitori, i s’ha ampliat el marc jurídic actual fins a l’entrada en vigor de la nova PAC.

Sense perjudici de l’aplicabilitat i eficàcia directes de la nova reglamentació esmentada, 
cal establir previsions addicionals en el nostre ordenament jurídic, més enllà de preveure 
la no-aplicació dels aspectes que es puguin oposar a la nova normativa europea, d’acord 
amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Així, a Espanya s’han de 
dur a terme les adaptacions necessàries en l’àmbit nacional per garantir la coherència, la 
continuïtat i una transició fluida des del període actual dels pagaments directes fins al 
proper període de la PAC durant els anys 2021 i 2022. En concret, escau adaptar l’annex II 
del Reial decret 1075/2014, del 19 de desembre, i diversos preceptes del Reial decret 
1076/2014, de 19 de desembre, relacionats amb el règim de pagament bàsic pel que fa al 
mètode de càlcul del límit màxim nacional, dels valors mitjans regionals i de la convergència 
per a les properes dues campanyes.

Al mateix temps, és necessari introduir canvis derivats de l’experiència adquirida en la 
gestió dels pagaments directes, amb l’objectiu principal d’aclarir procediments i conceptes, 
així com per dotar el sistema d’ajudes de més simplicitat i flexibilitat.

Així, dins del marc regulador del Reial decret 1075/2014, del 19 de desembre, s’aporta 
més claredat a la participació de les mesures del Programa d’opcions específiques per la 
llunyania i la insularitat de Canàries (POSEI) dins del sistema integrat, així com a les 
mesures del Programa de desenvolupament rural d’aquesta comunitat autònoma. Així 
mateix, es clarifica en la norma l’obligació d’efectuar la remissió de les dades de les 
sol·licituds d’ajudes de Canàries a la Direcció General de Cadastre, per complir 
l’article 14.e) del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/2004, de 5 de març.
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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 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, hi ha la 
possibilitat que les comunitats autònomes utilitzin els controls per monitoratge, per a la 
qual cosa el FEGA ha d’exercir funcions de coordinació. En aquest sentit, els controls per 
monitoratge es poden utilitzar per verificar l’existència d’activitat agrària sobre el conjunt de 
l’explotació.

Així mateix, en relació amb el monitoratge, es fa necessari diferenciar el període 
ordinari de modificació de la sol·licitud única, del període de modificació d’aquesta en el 
context dels controls per monitoratge. D’altra banda, atès que les comunitats autònomes 
tenen la possibilitat d’ampliar aquests terminis de modificació extraordinaris per a 
esquemes d’ajuda específics, no és necessari fixar una data diferenciada per al cultiu del 
cotó. Finalment, es clarifica l’abast d’aquestes modificacions de sol·licitud única derivades 
del monitoratge, en el sentit que indica l’article 15, apartat 1 ter, del Reglament d’execució 
(UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, i es detallen aspectes de 
configuració del sistema de comunicació amb els agricultors en el marc dels controls per 
monitoratge i la possibilitat que aquests aportin evidències addicionals que poden adoptar 
la forma de fotografies georeferenciades. Els requisits tècnics mínims que garanteixin un 
ús correcte d’aquestes fotografies georeferenciades en el marc dels controls de la PAC 
també s’han d’establir en línia amb les especificacions tècniques definides per la Comissió 
Europea.

D’altra banda, per evitar la creació de condicions artificials en la concessió de pastures 
permanents d’ús en comú de titularitat pública a beneficiaris que no les utilitzen, l’activitat 
de pasturatge només és admissible si es duu a terme amb animals de la mateixa 
explotació. Sense perjudici de les competències del FEGA per a la coordinació dels 
controls, les comunitats autònomes poden seguir autoritzant la declaració de la sega en 
aquestes pastures d’ús, en comú sempre que l’activitat la dugui a terme el mateix 
sol·licitant. Sobre el procediment de gestió financera de les ajudes directes que s’han 
d’abonar amb càrrec al FEAGA, i per tal d’introduir-hi claredat, la norma recull el 
mecanisme que s’adopta quan les previsions de pagaments que s’han d’efectuar dins de 
l’exercici apunten a una superació del límit pressupostari.

Vist que la pandèmia causada per la COVID-19 ha pogut tenir influència en el 
desenvolupament normal de la campanya agrícola, impedint que els ingressos agraris de 
l’explotació arribin als nivells habituals, es fa necessari preveure amb caràcter general que, 
per acreditar que una persona o grup de persones són agricultors actius i demostrar que 
la seva activitat agrícola no és marginal, es pugui considerar amb aquesta finalitat no tan 
sols l’exercici immediatament anterior sinó també els dos exercicis previs, davant d’una 
causa de força major.

Pel que fa a l’ajuda associada als llegums de qualitat, es fa necessari restringir el 
concepte de llegums de qualitat, per indicació de la Comissió Europea, que estableix la 
premissa de concedir ajudes únicament a les denominacions de qualitat que estan 
emparades per la mateixa normativa comunitària. I això amb la finalitat de no debilitar el 
reconeixement de les figures de qualitat europees.

Respecte al pagament específic al cultiu del cotó, s’ha d’establir l’import unitari màxim 
de l’ajuda per a les campanyes 2021 i 2022. D’altra banda, es clarifica la possibilitat d’optar 
a l’ajuda addicional de dos euros per hectàrea a les associacions de productors que 
pertanyen a una organització interprofessional autoritzada, tenint en compte que només es 
feia menció a productors individuals.

En relació amb les ajudes associades a la ramaderia, amb la finalitat de facilitar l’accés 
als joves ramaders i als ramaders que comencen l’activitat, s’elimina la referència a l’1 de 
gener de l’any de la sol·licitud del compliment dels requisits per percebre l’ajuda associada 
per a les explotacions de vaca alletant, boví de llet, oví o caprí per la totalitat dels animals 
presents en l’explotació en una data determinada.
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Respecte a la informació mínima que ha de contenir la sol·licitud única, s’inclou la 
necessitat d’aportar, juntament amb la sol·licitud, tota la informació relativa al cultiu del 
cànem, així com les etiquetes dels envasos de llavors, prevista per l’article 17.7 del 
Reglament d’execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, i verificar-ne 
la destinació per a l’obtenció de fibra. D’altra banda, per al cultiu de cotó s’estableix la 
necessitat d’indicar la forma de pertinença a l’organització interprofessional autoritzada.

En l’actualitat, atès que als territoris en els quals es duu a terme la concentració 
parcel·lària el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) no està 
actualitzat, s’exceptuen aquestes zones de fer una declaració gràfica. No obstant això, en 
molts casos les comunitats autònomes disposen de cartografia digital que poden posar a 
disposició de l’agricultor per fer la declaració gràfica de la superfície que declara en la seva 
sol·licitud única i que s’ubica dins d’aquestes zones. Tenint en compte això, es considera 
important donar la possibilitat als òrgans competents de les comunitats autònomes 
d’eliminar aquesta excepció en funció de la disponibilitat d’aquesta cartografia en el 
període de presentació de les sol·licituds. Així mateix, respecte a la declaració de pastures 
en la sol·licitud única, s’aclareix la delimitació de la responsabilitat de l’agricultor, de 
l’Administració o de l’entitat gestora de la pastura d’ús comú en cas que es determini una 
sobredeclaració de superfície en una pastura comunal.

Fins ara, la possibilitat de registrar al·legacions per modificar la informació reflectida en 
el SIGPAC sempre requeia sobre l’interessat. La seva tramitació i gestió suposa una 
càrrega administrativa important. De conformitat amb l’article 7 del Reial decret 1077/2014, 
de 19 de desembre, es pretén que les modificacions del SIGPAC derivades de la 
modificació de la sol·licitud única sobre la base dels resultats de certs controls els pugui 
dur a terme d’ofici l’administració competent. Amb la finalitat de garantir la coherència del 
SIGPAC es modifica també l’article 7 esmentat del Reial decret 1077/2014, de 19 de 
desembre, per introduir la possibilitat de presentar les al·legacions al SIGPAC en els 
mateixos terminis de modificació de la sol·licitud única com a conseqüència dels controls 
preliminars i per monitoratge. Aquestes modificacions persegueixen agilitzar la realització 
de les modificacions necessàries en el SIGPAC, de manera que no s’endarrereixi la 
tramitació dels pagaments en els expedients afectats.

En relació amb el Reial decret 1076/2014, del 19 de desembre, les modificacions 
introduïdes pel Reglament (UE) 2020/2220 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de 
desembre de 2020, pel qual s’estableixen determinades disposicions transitòries per a 
l’ajuda del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i del Fons 
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en els anys 2021 i 2022, i pel qual es modifiquen 
els reglaments (UE) 1305/2013, (UE) 1306/2013 i (UE) 1307/2013, pel que fa als seus 
recursos i a la seva aplicació en els anys 2021 i 2022 i el Reglament (UE) 1308/2013 pel 
que fa als recursos i la distribució de l’ajuda esmentada en els anys 2021 i 2022, així com 
l’adaptació al futur marc normatiu d’aplicació de la PAC a partir de 2023, condueixen a fer 
determinades adaptacions relacionades amb el règim de pagament bàsic pel que fa al 
mètode de càlcul del límit màxim nacional, dels valors mitjans regionals i de la convergència 
per a les campanyes 2021 i 2022, de manera que l’aplicació dels canvis sigui gradual i 
asseguri una transició suau al proper període de la PAC. Com a conseqüència, també 
s’estableix el procediment de comunicació del valor i del nombre de drets de pagament 
que finalment s’assignin en totes dues campanyes, i s’unifica l’inici del termini de 
comunicació de les cessions de drets amb l’inici del termini de presentació de la sol·licitud 
única.

Finalment, per tal d’evitar el potencial cost ambiental sobre l’avifauna derivat de la 
recol·lecció mecànica nocturna en plantacions superintensives, s’hi prohibeix la recol·lecció 
nocturna. Sense perjudici de les competències del FEGA per a la coordinació dels controls, 
aquesta prohibició és aplicable en les dates que estableixin les comunitats autònomes.

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 de l’aplicació coherent de la normativa de la Unió 
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Europea a Espanya, i per evitar possibles correccions financeres, i és l’instrument més 
adequat per garantir-ne la consecució, ja que és necessari que la regulació s’estableixi 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 perquè 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 
i 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.

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 26 
de gener de 2021,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir la normativa bàsica aplicable, per als 
anys 2021 i 2022, dels aspectes que regulen el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, 
sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i 
altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels 
pagaments al desenvolupament rural; el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre 
assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna; el Reial 
decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d’informació geogràfica 
de parcel·les agrícoles; 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.

2. Aquest Reial decret és aplicable a tot el territori nacional, excepte a la Comunitat 
Autònoma de Canàries, on s’apliquen els seus programes específics. No obstant això, en 
aquesta comunitat autònoma és aplicable, mutatis mutandis, tot el que especifiqui a aquest 
efecte el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

Article 2. Pagaments directes i règims d’ajuda l’any 2021 i 2022.

En els anys 2021 i 2022, són aplicables els règims que preveuen els reials decrets 
1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 i 1078/2014, tots de 19 de desembre, en els termes que 
s’estableixen per a 2020 amb les modificacions incorporades per aquest Reial decret, 
excepte en tot allò que s’oposi o contradigui el contingut d’aquest Reial decret i de la 
reglamentació que aprovi a aquest efecte la Unió Europea per als exercicis esmentats, 
comprensiva de l’àmbit d’aplicació d’aquest.

Disposició final primera. 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’apartat 1 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

«1. Aquest Reial decret té per objecte establir la normativa bàsica aplicable per 
al període 2015-2022 als règims d’ajuda comunitaris següents que estableix el 
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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:

a) un pagament bàsic als agricultors («règim de pagament bàsic»);
b) un pagament per als agricultors que apliquin pràctiques agrícoles 

beneficioses per al clima i el medi ambient;
c) un pagament suplementari per als joves agricultors que comencin la seva 

activitat agrícola;
d) un règim d’ajuda associada voluntària;
e) un pagament específic al cultiu del cotó;

Igualment, es regula un règim simplificat per als petits agricultors.

En particular, en els anys 2021 i 2022 són aplicables la regulació que conté 
aquest Reial decret en els termes que s’estableixen per a 2020, excepte en tot allò 
que s’oposi o contradigui el contingut de la reglamentació que aprovi a aquest efecte 
la Unió Europea per als exercicis esmentats, comprensiva de l’àmbit d’aplicació 
d’aquest.»

Dos. L’article 2 se substitueix pel següent:

«Article 2. Aplicació a les illes Canàries.

Aquest Reial decret és aplicable a tot el territori nacional, excepte la Comunitat 
Autònoma de Canàries, on s’han d’aplicar els seus programes específics d’ajudes 
directes comunitàries. No obstant això, en aquesta comunitat autònoma és aplicable, 
mutatis mutandis, tot el que especifiqui aquest Reial decret en relació amb la figura 
de l’agricultor actiu, l’activitat agrària, la disciplina financera, el sistema integrat de 
gestió i control per a les mesures de desenvolupament rural, les mesures del POSEI 
que es concedeixin per superfície o per cap de bestiar i les definicions, així com 
l’obligació de comunicació a la Direcció General del Cadastre per part del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació que recull l’article 14. e) del text refós de la Llei del 
cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 4 queda modificat de la manera següent:

«2. Els imports totals dels pagaments directes no poden superar els límits 
màxims pressupostaris determinats per als diferents règims d’ajuda, així com 
tampoc el límit global que estableix l’annex III del Reglament (UE) núm. 1307/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Tal com estableix l’article 10 del Reglament d’execució (UE) núm. 908/2014 de 
la Comissió, del 6 d’agost de 2014, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació 
del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell en relació 
amb els organismes pagadors i altres organismes, la gestió financera, la liquidació 
de comptes, les normes relatives als controls, les garanties i la transparència, els 
organismes pagadors, a través de l’organisme de coordinació, han d’efectuar, com 
a molt tard el dotzè dia de cada mes, la declaració de despeses i previsions d’acord 
amb el model facilitat per la Comissió Europea als estats membres a través dels 
sistemes d’informació, desglossada d’acord amb la nomenclatura del pressupost de 
la Unió Europea i per tipus de despesa i d’ingrés, sobre la base d’una nomenclatura 
detallada posada a disposició dels estats membres.

En aquest sentit, les previsions de despeses i d’ingressos assignats referides es 
corresponen al mes en curs, als dos mesos següents i al final de l’exercici financer. 
Per tant, en cas que l’organisme de coordinació, una vegada hagi estudiat les 
declaracions de despeses i les previsions i comprovi que superen el sostre financer 
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de l’annex III esmentat, ha de comunicar als organismes pagadors l’import de 
despesa que poden pagar fins al final de l’exercici financer, així com la part que 
genera excedir el sostre financer i que s’ha de pagar per a l’exercici financer 
següent.»

Quatre. L’apartat 2 de l’article 8 queda modificat de la manera següent:

«2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, es considera que les persones 
o grups de persones esmentats 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 en 
compte també a aquests efectes, si escau, les dades corresponents a les entitats 
que hi estan associades.

En cas que els ingressos agraris diferents dels pagaments directes del període 
impositiu disponible més recent s’hagin vist minorats per una causa de força major, 
per demostrar la condició d’agricultor actiu la comunitat autònoma pot decidir tenir 
en compte els ingressos agraris corresponents a algun dels dos períodes impositius 
immediatament anteriors.»

Cinc. Els apartats 2 i 3 de l’article 11 queden redactats en els termes següents:

«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 d’efectuar producció a partir de pasturatge o, en el cas 
de pastures i praderies, a partir de pasturatge o sega; o només manteniment a partir 
de les activitats de l’annex IV.

En el cas de les pastures permanents de titularitat pública utilitzades en comú, 
només s’admet la producció a partir de pasturatge amb animals de la mateixa 
explotació del sol·licitant i no de les administracions titulars d’aquestes, gestors 
encarregats d’intermediar en el mercat, ni ramaders que no acreditin haver utilitzat 
la pastura en els termes que el seu ús com a comunal estigui atribuït als assignataris 
de la pastura i com a bé patrimonial o de domini públic estigui fefaentment acreditat 
amb el títol corresponent. En circumstàncies determinades, les autoritats competents 
de les comunitats autònomes també poden admetre la producció a partir de sega 
per a armenteres i praderies de titularitat pública utilitzades en comú sempre que 
s’acrediti que aquesta sega, amb la finalitat que la utilitzi el titular de l’explotació que 
sol·licita l’ajuda, és part de l’activitat agrícola realment exercida per aquest. En cap 
cas no s’admeten les activitats de manteniment que recull l’annex IV.

3. El sol·licitant ha de declarar de manera expressa i veraç en la seva sol·licitud 
que els cultius i aprofitaments, així com les activitats de manteniment declarades, 
constitueixen un reflex fidel de la seva activitat agrària. Si, amb motiu d’un control 
administratiu sobre el terreny o per monitoratge efectuat per l’autoritat competent, es 
comprova que no s’han fet els cultius o aprofitaments o les activitats de manteniment, 
amb declaració falsa, inexacta o negligent i que, a més, aquesta manca de 
concordança ha condicionat el compliment dels requisits al voltant de l’activitat 
agrària sobre les superfícies, l’autoritat competent pot considerar que es tracta d’un 
cas de creació de condicions artificials per obtenir el benefici de les ajudes i s’han 
de sotmetre al règim de penalitzacions que preveu l’article 102.»

Sis. L’apartat 2 de l’article 41 queda modificat de la manera següent:

«2. Als efectes d’aquesta ajuda, es consideren llegums de qualitat les espècies 
de cigró, llentia i mongeta que s’enumeren a la part I de l’annex XI, que es cultivin 
en el marc de denominacions d’origen protegides (d’ara endavant, DOP) o 
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indicacions geogràfiques protegides (d’ara endavant, IGP), inscrites en el registre de 
la Unió Europea de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1151/2012 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de 
qualitat dels productes agrícoles i alimentaris; o produïdes en el marc del Reglament 
(CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, de producció ecològica, i 
enumerades, amb data d’1 de febrer de l’any de presentació de la sol·licitud, a la 
part II de l’annex XI.»

Set. L’article 43 queda sense contingut.
Vuit. L’apartat 1 de l’article 56 queda redactat de la manera següent:

«1. A l’efecte del que disposa l’article 59 del Reglament (UE) núm. 1307/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, es consideren 
«organitzacions interprofessionals autoritzades» les entitats jurídiques compostes 
per productors de cotó amb una superfície no inferior a 4.000 hectàrees i, almenys, 
una desmotadora.

Els productors que pertanyin a una organització interprofessional autoritzada 
han de percebre una ajuda addicional de dos euros per hectàrea. La pertinença dels 
productors a una organització interprofessional queda acreditada a través de la seva 
afiliació a una entitat representativa integrada en la interprofessional o una altra 
forma de pertinença que puguin establir les autoritats competents.»

Nou. L’apartat 1 de l’article 57 queda redactat de la manera següent:

«1. L’ajuda és de 1.267,525 euros per hectàrea de cotó per a les campanyes 
2015 a 2020 i de 1.241,555 euros per hectàrea per a les campanyes 2021 i 2022 per 
a una superfície bàsica nacional de 48.000 hectàrees.»

Deu. L’apartat 1 de l’article 61 queda modificat de la manera següent:

«1. Les ajudes es concedeixen per animal elegible i any. Són animals elegibles 
les vaques alletants que estiguin inscrites en el Registre general d’identificació 
individual d’animals (RIIA), d’acord amb el que estableix el Reial decret 728/2007, 
de 13 de juny, pel qual s’estableix i es regula el Registre general de moviments de 
bestiar i el Registre general d’identificació individual d’animals. Addicionalment, i 
amb la finalitat d’impedir la creació artificial de les condicions per al cobrament 
d’aquesta ajuda, només es consideren elegibles les vaques que hagin parit en els 
20 mesos previs al 30 d’abril de l’any de sol·licitud, que pertanyin a una raça càrnia 
o procedeixin d’un encreuament amb una d’aquestes races i que formin part d’un 
ramat destinat a la cria de vedells per a la producció de carn. A aquests efectes, no 
es consideren vaques o braves de raça càrnia les de les races enumerades a 
l’annex XIII, ni les que l’autoritat competent en la matèria determini que són d’aptitud 
eminentment làctia.

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

En el cas de joves ramaders, i de ramaders que comencin la seva activitat, que 
s’incorporin en una explotació ramadera, i la sol·licitud en curs és la seva primera 
sol·licitud única presentada, els animals amb dret a cobrament d’aquesta ajuda són 
els animals elegibles presents a l’explotació amb data de 30 d’abril.»

Onze. L’apartat 2 de l’article 67 queda modificat de la manera següent:

«2. Les ajudes es concedeixen per animal elegible i any. Són animals elegibles 
les femelles d’aptitud làctia que pertanyen a alguna de les races que enumera 
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l’annex XIII, o a les races de bestiar boví que l’autoritat competent en la matèria 
determini que són d’aptitud eminentment làctia, d’edat igual o superior a 24 mesos 
amb data de 30 d’abril de l’any de sol·licitud i que estiguin inscrites en el Registre 
general d’identificació individual d’animals (RIIA), d’acord amb el que estableix el 
Reial decret 728/2007, de 13 de juny.

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

En el cas de joves ramaders, i de ramaders que comencin la seva activitat, que 
s’incorporin en una explotació ramadera, i la sol·licitud en curs és la seva primera 
sol·licitud única presentada, els animals amb dret a cobrament d’aquesta ajuda són 
els animals elegibles presents a l’explotació amb data de 30 d’abril.»

Dotze. L’apartat 2 de l’article 71 queda redactat en els termes següents:

«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, i la sol·licitud en curs és la seva primera 
sol·licitud única presentada, els animals amb dret a cobrament d’aquesta ajuda són 
els animals elegibles presents a 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.»

Tretze. L’apartat 2 de l’article 74 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 que estableix 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, 
a 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, i la sol·licitud en curs és la seva primera 
sol·licitud única presentada, els animals amb dret a cobrament d’aquesta ajuda són 
els animals elegibles presents a l’explotació segons l’última declaració censal 
disponible en la data final del termini de modificació de la sol·licitud única. L’autoritat 
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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.»

Catorze. L’article 90 se substitueix pel següent:

«Article 90. Àmbit d’aplicació del sistema integrat de gestió i control.

El sistema integrat de gestió i control s’aplica als règims d’ajuda enumerats a 
l’annex I del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013, i a l’ajuda concedida d’acord amb l’article 21.1.a) i 
21.1.b), els articles 28 a 31, 33, 34 i 40 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i, quan escaigui, 
l’article 35.1.b) i 35.1.c) del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 17 de desembre de 2013. També són aplicables, mutatis mutandis, 
les normes rellevants per a la gestió i control de les mesures que es concedeixin per 
superfície o per cap de bestiar establertes d’acord amb el Reglament (UE) núm. 
228/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de març de 2013, pel qual 
s’estableixen mesures específiques en el sector agrícola a favor de les regions 
ultraperifèriques de la Unió, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 247/2006 
del Consell.

No obstant això, no s’aplica a les mesures que preveu l’article 28, apartat 9, del 
Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, ni a les mesures que preveu l’article 21.1.a) i 21.1.b), del 
Reglament esmentat pel que fa als costos d’implantació.»

Quinze. L’apartat 4 de l’article 92 queda redactat de la manera següent:

«4. L’aplicació de l’apartat anterior s’ha de fer com a molt tard com s’indica a 
continuació:

a) A partir de la campanya 2016 és obligatori per a tots els sol·licitants que 
declarin més de 200 ha.

b) A partir de la campanya 2017 és obligatori per a tots els sol·licitants que 
declarin més de 30 ha.

c) A partir de la campanya 2018 és obligatori per a tots els sol·licitants.

En els casos excepcionals que determini l’autoritat competent, en què el 
beneficiari no sigui capaç de fer la declaració gràfica, la delimitació de les parcel·les 
agrícoles s’ha de fer en paper i l’Administració l’ha de transformar en declaració 
gràfica.

Mentre no sigui obligatòria la declaració gràfica, la identificació de cada parcel·la 
agrícola declarada s’ha de fer mitjançant el codi d’identificació del recinte o recintes 
SIGPAC que la integrin i s’ha d’indicar la superfície en hectàrees amb dos decimals.

A l’efecte de comprovar les obligacions que estableixen les lletres a) i b), només 
s’han de tenir en compte les hectàrees admissibles, segons recull l’article 14 
d’aquest Reial decret, així com les superfícies no agràries per les quals se sol·licita 
ajuda a l’empara de mesures de desenvolupament rural.

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 mitjançant el codi d’identificació del recinte 
o els recintes SIGPAC que la integrin, o bé sobre la base de les referències 
identificatives establertes per les comunitats autònomes que s’acullin a l’opció que 
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estableix l’article 93.3 d’aquest Reial decret per a les pastures utilitzades en comú, i 
s’ha d’indicar la superfície en hectàrees amb dos decimals.

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. No obstant això, 
l’autoritat competent de cada comunitat autònoma pot establir mecanismes per 
posar a disposició dels sol·licitants afectats la cartografia digital necessària per 
efectuar, en aquestes zones, la declaració gràfica corresponent.»

Setze. L’apartat 3 de l’article 93 queda redactat de la manera següent:

«3. Quan es tracti de pastures utilitzades en comú, la comunitat autònoma pot 
establir que la declaració de superfícies es faci seguint el criteri general que recull 
l’article 92 o bé a partir d’unes referències identificatives de les parcel·les agrícoles 
diferents de les que estableix el SIGPAC, d’acord amb el que recull l’annex XIV. En 
cas que s’apliqui aquesta opció, i sense perjudici del que estableix l’apartat 1, 
l’agricultor ha d’identificar i declarar, de manera inequívoca, la superfície neta que li 
hagi assignat l’autoritat gestora de la pastura, és a dir la superfície admissible una 
vegada aplicat el coeficient d’admissibilitat en pastures que correspongui. Si, com a 
resultat dels controls efectuats, es determina una sobredeclaració de superfície en 
la pastura d’ús comú amb referències identificatives diferents de les que estableix el 
SIGPAC, les reduccions, penalitzacions i sancions s’han de repercutir 
proporcionalment a la participació de tots els sol·licitants que declarin la pastura 
esmentada.»

Disset. L’apartat 2 de l’article 94 queda modificat de la manera següent:

«2. En cas que la informació recollida en el SIGPAC no coincideixi amb la 
realitat de la seva explotació, el sol·licitant ha de presentar, seguint el procediment 
que estableix l’article 7 del Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es 
regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles, davant l’autoritat 
competent on estigui ubicat el recinte corresponent, per a cada un dels recintes 
afectats, les al·legacions o sol·licituds de modificació que corresponguin sobre l’ús, 
la delimitació o altra informació del contingut del sistema d’informació geogràfica de 
parcel·les agrícoles.

Sense perjudici d’això, de conformitat amb l’article 7 del Reial decret 1077/2014, 
de 19 de desembre, la informació registrada en el SIGPAC la poden actualitzar 
d’ofici les comunitats autònomes en els casos de modificació de sol·licitud única 
presentades en el marc dels controls preliminars o per monitoratge que regulen, 
respectivament, els apartats 6 i 6 bis de l’article 99 d’aquest Reial decret, sempre 
que aquesta actualització sigui necessària per mantenir la coherència entre el 
SIGPAC, la nova informació continguda en la sol·licitud única i el resultat dels 
controls.»

Divuit. L’apartat 2 de l’article 96 queda modificat de la manera següent:

«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 
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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 ordinari de 
modificació de la sol·licitud única que preveu l’apartat 1, poden modificar, fins al 31 
d’agost, les parcel·les agràries de la seva sol·licitud única en relació amb els règims 
d’ajuda monitorats, pel que fa a l’adaptació de la delimitació gràfica o a la utilització 
de les parcel·les agràries, de conformitat amb els apartats 3 i 7 de l’article 92, i que 
siguin controlades per monitoratge, sempre que les autoritats competents els hagin 
comunicat els resultats provisionals a escala de parcel·la a què es refereix l’apartat 
1.d) de l’article 40 bis esmentat del Reglament d’execució (UE) 809/2014 de la 
Comissió, de 17 de juliol de 2014, i es compleixin els requisits corresponents segons 
els règims de pagaments directes de què es tracti.

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 d’efectuar el 
primer pagament o el pagament anticipat als beneficiaris de conformitat amb l’article 
75 del Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013.»

Dinou. L’article 99 se substitueix pel següent:

«Article 99. Disposicions generals de control.

1. El Fons Espanyol de Garantia Agrària, en col·laboració amb les comunitats 
autònomes, ha d’elaborar plans nacionals de control per a cada campanya. Els 
plans nacionals de control han de recollir qualsevol aspecte que es consideri 
necessari per a la realització dels controls, tant administratius com sobre el terreny, 
de les sol·licituds úniques o de les sol·licituds d’ajuda presentades.

2. Aquests plans s’han d’elaborar de conformitat amb els criteris que especifica 
el Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, 
i el Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, 
pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i el 
Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la 
denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables 
als pagaments directes, a l’ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

3. Les comunitats autònomes han d’elaborar plans regionals de control ajustats 
als plans nacionals. Els plans regionals han de ser comunicats al Fons Espanyol de 
Garantia Agrària.

4. Correspon a les autoritats competents la responsabilitat dels controls de les 
ajudes. En els casos en què el control d’una sol·licitud única el portin a terme dues 
o més comunitats autònomes, s’han d’establir, entre les administracions implicades, 
els mecanismes de col·laboració per gestionar-la millor.

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, financera 
i administrativa necessària i, en l’àmbit de les seves competències, ha d’establir, si 
s’escau, convenis 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.

6. A partir de la campanya 2018, una vegada implantats els procediments 
informàtics que emparin la declaració gràfica, i per tal de millorar l’exactitud de la 
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sol·licitud única, les comunitats autònomes poden establir, sobre una base 
voluntària, un sistema de controls preliminars que informin als beneficiaris sobre 
possibles incompliments i que els permeti canviar la seva sol·licitud a temps a fi 
d’evitar reduccions i sancions administratives.

La notificació dels resultats dels controls preliminars per part de l’Administració 
i les modificacions eventuals de la sol·licitud d’ajuda inicial per part del beneficiari 
s’han de fer en els termes que estableixen els articles 11 i 15 del Reglament 
d’execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.

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. 
Aquest sistema ha de cobrir, almenys, els resultats provisionals dels controls per 
monitoratge, així com les alertes i proves addicionals sol·licitades als beneficiaris en 
el marc de les activitats de seguiment dels controls esmentats. Els beneficiaris que 
ho vulguin poden aportar les proves addicionals sol·licitades a través dels mitjans 
que s’habilitin a aquest efecte en un termini de deu dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la comunicació. Aquestes proves addicionals poden 
incloure, entre d’altres, fotografies georeferenciades, i en aquest cas s’han de 
complir les especificacions tècniques que indica l’annex XVI.

6 ter. Les comunitats autònomes han de notificar al Fons Espanyol de Garantia 
Agrària, com a molt tard el 15 de novembre, la seva decisió de dur a terme els 
controls per monitoratge i han d’indicar els règims, les mesures o els tipus 
d’operacions i, si s’escau, les superfícies corresponents a aquests règims o mesures 
sotmeses als controls mitjançant monitoratge i els criteris utilitzats per seleccionar-
les, seguint el model per presentar les notificacions facilitat per la Comissió Europea, 
en què es detallin els elements que s’hi han d’incloure. Per la seva banda, el Fons 
Espanyol de Garantia Agrària ha de remetre a la Comissió Europea, com a molt tard 
l’1 de desembre, la notificació conjunta amb la informació de totes les comunitats 
autònomes que han de fer controls per monitoratge l’any natural següent.

7. Els organismes pagadors de cada comunitat autònoma han d’establir els 
mecanismes oportuns perquè tant els plans regionals de control com la seva 
execució es posin en coneixement de l’organisme de certificació, de manera que 
aquest pugui efectuar la verificació de la legalitat i regularitat de conformitat amb el 
que estableix la normativa de la Unió Europea.

8. Els resultats obtinguts en el marc dels controls de compliment dels criteris 
d’admissibilitat, compromisos i altres obligacions de les ajudes directes i mesures de 
desenvolupament rural que enumera l’article 1, així com dels requisits i les normes 
aplicables de condicionalitat que descriu l’article 3 del Reial decret 1078/2014, de 19 
de desembre, han de ser objecte de notificació encreuada a l’autoritat competent 
responsable de la concessió del pagament corresponent, en els termes que 
estableix la normativa de la Unió Europea.»

Vint. L’annex II se substitueix pel següent:

«ANNEX II

Límits màxims pressupostaris

Línia d’ajuda
Límit pressupostari (milers d’euros)

2015 2016 2017 2018 2019 i 2020 2021 2022

Règim de pagament bàsic** 2.809.784 2.816.110 2.826.613 2.835.995 2.845.377 2.791.392 2.789.560

Pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al 
clima i el medi ambient 1.452.797 1.455.505 1.460.000 1.464.015 1.468.030 1.440.177 1.439.232
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Línia d’ajuda
Límit pressupostari (milers d’euros)

2015 2016 2017 2018 2019 i 2020 2021 2022

Pagament suplementari per als joves agricultors. 96.853 97.034 97.333 97.601 97.869 96.012 95.949

Ajuda associada 
voluntària

Vedells engreixats a la mateixa 
explotació de naixement: Espanya 
peninsular.

12.488 12.488 12.488 12.488 12.488 12.251 12.243

Vedells engreixats a la mateixa 
explotació de naixement: regió 
insular.

93 93 93 93 93 91 91

Vedells engreixats procedents d’una 
altra explotació: Espanya peninsular. 25.913 25.913 25.913 25.913 25.913 25.421 25.405

Vedells engreixats procedents d’una 
altra explotació: regió insular. 193 193 193 193 193 189 189

Vaca alletant: Espanya peninsular. 187.294 187.294 187.294 187.294 187.294 183.740 183.620

Vaca alletant: regió insular. 451 451 451 451 451 442 442

Oví: Espanya peninsular. 124.475 124.475 124.475 124.475 124.475 122.113 122.033

Oví: regió insular. 3.428 3.428 3.428 3.428 3.428 3.363 3.361

Caprí: Espanya peninsular. 5.386 5.386 5.386 5.386 5.386 5.284 5.280

Caprí: regió insular + zones de 
muntanya. 5.093 5.093 5.093 5.093 5.093 4.996 4.993

Boví de llet: Espanya peninsular. 60.114 60.114 60.114 60.114 60.114 58.973 58.935

Boví de llet: regió insular + zones de 
muntanya. 31.238 31.238 31.238 31.238 31.238 30.645 30.625

Drets especials boví de llet 2.227 2.227 2.227 2.227 2.227 2.185 2.183

Drets especials boví d’engreix 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.413 1.412

Drets especials oví i caprí 30.155 30.155 30.155 30.155 30.155 29.583 29.563

Remolatxa sucrera zona de 
producció de sembra primaveral. 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470 14.195 14.186

Remolatxa sucrera zona de 
producció de sembra de tardor 2.366 2.366 2.366 2.366 2.366 2.321 2.320

Arròs. 12.206 12.206 12.206 12.206 12.206 11.974 11.967

Tomàquet per a indústria. 6.352 6.352 6.352 6.352 6.352 6.231 6.227

Fruits de clofolla i garrofes: Espanya 
peninsular. 12.956 12.956 12.956 12.956 12.956 12.710 12.702

Fruits de clofolla i garrofes: regió 
insular. 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.024 1.024

Cultius proteics: proteaginoses i 
lleguminoses. 21.646 21.646 21.646 21.646 21.646 21.235 21.221

Cultius proteics: oleaginoses. 22.891 22.891 22.891 22.891 22.891 22.457 22.442

Llegums. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 981 980

Pagament específic al cultiu del cotó 60.841 60.841 60.841 60.841 60.841 59.595 59.595

Ajuda addicional al cotó – – – – – 96 96»
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Vint-i-u. En els apartats I i III de l’annex VII s’introdueixen els canvis següents:

El punt 21 de l’apartat I es modifica com s’indica a continuació i s’incorpora un nou 
punt 22 amb el contingut següent:

«21. Totes les dades consignades en la sol·licitud única d’ajudes, així com les 
que es recullen d’altres administracions públiques per emplenar la sol·licitud i 
tramitar-la, les pot publicar l’autoritat competent, complint les mesures de protecció 
de dades de conformitat amb el 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.

22. 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.»

El punt 4 de l’apartat III queda redactat en els termes següents:

«4. La utilització de les parcel·les, indicant en tot cas el producte cultivat, les 
pastures permanents, altres superfícies farratgeres, el guaret i tipus de guaret, els 
cultius permanents, les superfícies plantades amb plantes forestals de cicle curt, etc. 
En el cas dels recintes de pastures, s’ha d’indicar si les parcel·les han de ser objecte 
de producció amb pasturatge, sega o manteniment mitjançant altres tècniques. En 
el cas de les terres de cultiu, es pot declarar més d’un producte per campanya i 
parcel·la, indicant sempre el cultiu declarat a l’efecte de la diversificació i, si escau, 
un altre cultiu, tal com queden definits a les lletres c) i d) de l’apartat 1 de l’article 89. 
En el cas de cultius permanents, a més del producte cultivat, s’han d’indicar el tipus 
de cobertura del terreny i les activitats de manteniment d’aquesta cobertura. El 
sol·licitant ha de declarar de manera expressa que els cultius i aprofitaments, així 
com les activitats de manteniment declarades, són veraços i constitueixen un reflex 
fidel de la seva activitat agrària.»

En el punt 7 de l’apartat III, la lletra d) es modifica com s’indica a continuació i 
s’incorpora una nova lletra e) amb el següent contingut:

«d) Cultius hortícoles, oliverar 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. En el cas de superfícies 
d’oliverar i de fruiters, quan la superfície declarada en el recinte sigui superior a 0,1 
hectàrees, s’ha d’indicar l’espècie, la varietat i l’any de plantació. Sense perjudici 
d’això, no cal especificar l’any en oliverars plantats abans de 2010. En el cas de 
cultius hortícoles quan la superfície declarada en el recinte sigui superior a 0,1 
hectàrees, s’han d’especificar les espècies a implantar en la campanya sobre la 
mateixa superfície.

e) Cànem, s’ha d’incloure tota la informació necessària per a la identificació de 
les parcel·les de cànem, amb indicació de les varietats i quantitats de llavor 
utilitzades (en kg per ha). A més, l’agricultor ha de presentar les etiquetes oficials 
utilitzades en els envasos de les llavors. Quan la sembra tingui lloc després de la 
data límit de presentació de la sol·licitud única, les etiquetes s’han de presentar, com 
a molt tard, el 30 de juny.

A més, l’agricultor ha de presentar una prova de l’existència d’un contracte amb 
la indústria transformadora a la qual es destini la seva producció.»
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El punt 12 de l’apartat III queda modificat de la manera següent:

«12. En el cas del pagament específic al cultiu del cotó a què es refereix la 
secció 8a del capítol I del títol IV, ha d’indicar, si s’escau, l’organització 
interprofessional autoritzada a la qual pertany, així com la forma de pertinença a 
aquesta organització, si és a través d’una entitat representativa o una altra forma de 
pertinença.»

Vint-i-dos. En l’apartat II de l’annex VIII s’incorpora un nou guió al final de la llista, 
amb el contingut següent:

«– corona de rei (Lotus corniculatus L.)»

Vint-i-tres. La part II de l’annex XI se substitueix per la següent:

«Part II. Denominacions de qualitat i agricultura ecològica.

1. Denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides:

DOP Fesols de Santa Pau.
DOP Mongeta del ganxet.
IGP Mongeta de La Bañeza-Lleó.
IGP Faba asturiana.
IGP Faba de Lourenzá.
IGP Cigró d’Escacena.
IGP Cigró de Fuentesaúco.
IGP Mongetes d’El Barco de Ávila.
IGP Llentia de La Armuña.
IGP Llentia de Tierra de Campos.

2. Producció ecològica.»

Vint-i-quatre. L’apartat 2 de l’annex XIV queda modificat de la manera següent:

«2. Tant si es tracta de recintes normals com 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, sobre la base del 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 escau, 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. Codi de província i municipi.
2. Codis d’agregat i zona.
3. Polígon (3 posicions): es codifica amb números del rang dels 900.
4. Parcel·la (5 posicions): es codifica amb números del rang dels 99000.
5. Recinte (5 posicions): es codifica amb números del rang dels 99000.
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– Recintes reals associats que formen part de les pastures declarades en comú 
(superfície bruta). La comunitat autònoma ha de comunicar a l’autoritat gestora la 
informació més actualitzada disponible en el SIGPAC a l’inici de cada campanya, 
sense perjudici de la responsabilitat de l’autoritat gestora i els sol·licitants de les 
pastures declarades en comú respecte a la veracitat de la declaració.

– 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.»

Vint-i-cinc. S’afegeix un nou annex XVI, amb el contingut següent:

«ANNEX XVI

Especificacions tècniques de fotografies georeferenciades

1. Informació mínima que han de contenir les fotografies georeferenciades:

a) Ubicació geogràfica: longitud i latitud.
b) Data i hora de captura, que ha de registrar automàticament la càmera o el 

telèfon mòbil que s’utilitzi. No es permet establir en el dispositiu la data i hora 
manualment.

c) Informació dels recintes SIGPAC o les parcel·les agrícoles afectades.
d) La identificació del cultiu i, si s’escau, el seu estat de desenvolupament han 

de ser plenament identificables en la fotografia.

2. Format d’imatge, qualitat i paràmetres.

Les imatges han de tenir una resolució mínima de 2 megapíxels. En 
conseqüència, els sensors de la càmera utilitzada han de tenir, com a mínim, la 
resolució indicada.

3. Nombre de fotografies.

S’ha de fer un mínim de dues fotografies. Entre les fotografies aportades hi ha 
d’haver, almenys:

a) Una fotografia general que reflecteixi la superfície afectada per la incidència.
b) Una fotografia de detall que permeti comprovar la veracitat de la incidència 

o aportar la informació requerida.

4. Integritat i seguretat de la informació.

En cap cas no s’admeten fotografies editades, sigui per aplicació de filtres i 
efectes o per la manipulació d’aquestes en qualsevol aspecte. A aquest efecte, 
s’han d’establir les mesures necessàries que permetin detectar aquesta manipulació.

En tot cas, durant la captura de les fotografies, s’ha d’evitar que hi apareguin 
persones, matrícules d’automòbils, cartells o logotips per tal de complir els 
requeriments de privacitat.»
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Disposició final segona. 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’apartat 2 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

«2. És aplicable per establir l’assignació dels drets de pagament bàsic per al 
període d’aplicació 2015-2022 que es concedeixin en virtut del Reglament (UE) 
núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.»

Dos. A l’article 8 s’afegeix un nou apartat 4, amb el contingut següent:

«4. Per als anys 2021 i 2022, si el límit màxim nacional anual és diferent de 
l’any anterior com a conseqüència d’una modificació de l’import que estableix 
l’annex II del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013, o a causa de les quantitats necessàries per als 
pagaments previstos als apartats 1 i 2, s’ha de reduir o augmentar linealment el 
valor de tots els drets de pagament bàsic o s’ha de reduir o augmentar la reserva 
nacional a fi de garantir el compliment de l’apartat 3.»

Tres. L’article 9 queda modificat de la manera següent:

L’apartat 3 se substitueix pel següent:

«3. Els límits màxims regionals per als anys compresos entre 2016 i 2022 han 
de reflectir l’evolució del límit màxim nacional per al règim de pagament bàsic. Per a 
això, els límits màxims regionals per a cada campanya es calculen aplicant un 
percentatge fix al límit màxim nacional establert per a aquesta ajuda a l’article 8.

Aquest percentatge fix es calcula dividint el respectiu límit màxim regional per a 
l’any 2015, pel límit màxim nacional establert per al règim de pagament bàsic en 
l’annex II 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, una vegada aplicada la reducció lineal per a 
la reserva nacional que estableix l’article 23.»

L’apartat 5 queda modificat de la manera següent:

«5. Els valors mitjans regionals definitius, des de 2015 fins a 2020, que 
caracteritzen cada regió, es determinen una vegada finalitzat el període de presentació 
de sol·licituds de pagaments directes corresponents a la campanya 2015.

Així mateix, amb base en les sol·licituds d’assignació de drets presentades en la 
campanya 2015 i tenint en compte el nombre de drets de pagament bàsic a assignar 
segons queda recollit a l’article 12 d’aquest Reial decret, s’estableix el nombre 
màxim de drets de pagament bàsic que es poden assignar en cada regió, 
independentment dels drets que s’assignin via reserva nacional.

Els valors mitjans regionals definitius el 2021 i 2022 es determinen tal com 
estableix l’article 15.»

Quatre. L’article 15 se substitueix pel següent:

«Article 15. Càlcul del valor mitjà regional en els anys 2019, 2021 i 2022.

1. El valor mitjà regional el 2019 es calcula dividint la xifra corresponent al límit 
màxim regional de pagament bàsic el 2019, calculat tal com recull l’article 9, pel 
nombre de drets de pagament el 2015 en la regió de què es tracti, excloent els 
assignats a partir de la reserva nacional el 2015.
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2. El valor mitjà regional el 2021 es calcula dividint la xifra corresponent al límit 
màxim regional de pagament bàsic el 2021, calculat tal com recull l’article 9, pel 
nombre de drets de pagament assignats a 31 de desembre de 2020 en la regió de 
què es tracti.

3. El valor mitjà regional el 2022 es calcula dividint la xifra corresponent al límit 
màxim regional de pagament bàsic el 2022, calculat tal com recull l’article 9, pel 
nombre de drets de pagament assignats a 31 de desembre de 2021 en la regió de 
què es tracti.»

Cinc. L’article 16 se substitueix pel següent:

«Article 16. Convergència.

1. El valor dels drets de pagament bàsic el 2015, excloent els assignats a partir 
de la reserva nacional, es basa en el seu valor unitari inicial, calculats de conformitat 
amb el que indica l’article 14.

A partir de l’any 2015 s’aplica una convergència al valor dels drets de pagament 
bàsic cap al valor mitjà regional corresponent el 2019 basat en els principis següents:

a) Els drets de pagament bàsic, el valor unitari inicial dels quals sigui inferior al 
90% del valor mitjà regional el 2019, s’han d’incrementar, per a l’any de sol·licitud de 
2019, en una tercera part de la diferència entre el seu valor unitari inicial i el 90% del 
valor mitjà regional el 2019.

b) La quantitat total derivada dels increments del valor dels drets de pagament 
bàsic el valor inicial dels quals sigui inferior al 90% del valor mitjà regional s’ha de 
finançar mitjançant la reducció necessària a aquest efecte d’aquells el valor unitari 
inicial dels quals superi el valor mitjà regional.

c) En qualsevol cas, la reducció màxima del valor unitari inicial dels drets de 
pagament bàsic amb un valor unitari inicial que sigui superior al valor mitjà regional 
el 2019 és del 30%.

d) Cap dret de pagament bàsic té un valor unitari inferior al 60% del valor mitjà 
regional el 2019, llevat que d’això es derivi una reducció màxima per sobre del 
percentatge superior del llindar màxim de reducció descrit en l’apartat anterior. En 
aquests casos, el valor unitari mínim es fixa en el nivell que sigui necessari per 
respectar aquest llindar.

El pas del valor unitari inicial dels drets de pagament bàsic al seu valor unitari 
final el 2019 s’efectua en cinc etapes idèntiques, començant el 2015.

2. El valor dels drets de pagament bàsic el 2021 es basa en el seu valor unitari 
inicial a 31 de desembre de 2020.

L’any 2021 esmentat s’aplica una convergència al valor dels drets de pagament 
bàsic cap al valor mitjà regional corresponent el 2021 basat en els principis següents:

a) Els drets de pagament bàsic, el valor unitari inicial dels quals sigui inferior al 
valor mitjà regional el 2021, s’han d’incrementar, per a l’any de sol·licitud de 2021, 
en una quarta part de la diferència entre el seu valor unitari inicial i el valor mitjà 
regional el 2021.

b) La quantitat total derivada dels increments del valor dels drets de pagament 
bàsic el valor inicial dels quals sigui inferior al valor mitjà regional s’ha de finançar 
mitjançant la reducció necessària a aquest efecte d’aquells el valor unitari inicial dels 
quals superi el valor mitjà regional.

c) La convergència dels drets de pagament bàsic amb un valor unitari inicial 
inferior al valor mitjà regional el 2021 s’ha de finançar amb els drets de la regió que 
estiguin per sobre del valor mitjà regional de manera lineal i sense limitació màxima 
de pèrdues més enllà del valor mitjà mateix de la regió a la qual pertanyin.

d) Cap dret de pagament bàsic té un valor unitari inferior al 70% del valor mitjà 
regional el 2021.
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3. El valor dels drets de pagament bàsic el 2022 es basa en el seu valor unitari 
inicial a 31 de desembre de 2021.

L’any 2022 esmentat s’aplica una convergència al valor dels drets de pagament 
bàsic cap al valor mitjà regional corresponent el 2022 basat en els principis següents:

a) Els drets de pagament bàsic, el valor unitari inicial dels quals sigui inferior al 
valor mitjà regional el 2022, s’han d’incrementar, per a l’any de sol·licitud de 2022, 
en una quarta part de la diferència entre el seu valor unitari inicial i el valor mitjà 
regional el 2022.

b) La quantitat total derivada dels increments del valor dels drets de pagament 
bàsic el valor inicial dels quals sigui inferior al valor mitjà regional s’ha de finançar 
mitjançant la reducció necessària a aquest efecte d’aquells el valor unitari inicial dels 
quals superi el valor mitjà regional.

c) La convergència dels drets de pagament bàsic amb un valor unitari inicial 
inferior al valor mitjà regional el 2022 s’ha de finançar amb els drets de la regió que 
estiguin per sobre del valor mitjà regional, de manera lineal i sense limitació màxima 
de pèrdues més enllà del valor mitjà mateix de la regió a la qual pertanyin.

d) Cap dret de pagament bàsic té un valor unitari inferior al 80% del valor mitjà 
regional el 2022.»

Sis. A l’article 20 s’afegeix un nou apartat 5 amb el contingut següent:

«5. En les campanyes 2021 i 2022, abans de l’inici del termini de presentació 
de la sol·licitud única que estableix l’apartat 2 de l’article 95 del Reial decret 
1075/2014, de 19 de desembre, per a cadascun d’aquests anys, s’ha d’informar els 
agricultors del valor que tindran els seus drets a l’adreça electrònica a la pàgina 
web, tant de les comunitats autònomes com del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació.»

Set. La lletra c) de l’apartat 1 de l’article 25 queda redactada de la manera següent:

«c) La superfície per la qual se sol·liciten drets de pagament bàsic de la 
reserva nacional ha d’estar a disposició del sol·licitant en la data que finalitzi el 
termini de modificació de la sol·licitud única de la campanya que correspongui amb 
la sol·licitud de drets a la reserva nacional efectuada i, per tant, ha de figurar en 
aquesta.»

Vuit. Els apartats 1 i 2 de l’article 26 se substitueixen pels següents:

«1. Per als agricultors, ja siguin persones físiques, persones jurídiques o grups 
de persones físiques o jurídiques, que accedeixen a la reserva nacional pels casos 
de joves agricultors o agricultors que comencin la seva activitat agrícola:

a) El valor dels drets de pagament que cal assignar es correspon amb el valor 
mitjà regional dels drets l’any d’assignació.

b) El valor mitjà regional es calcula dividint el límit màxim regional corresponent 
al pagament bàsic per a l’any d’assignació pel nombre total de drets assignats en 
aquesta regió.

c) Quan un jove agricultor o un agricultor que iniciï l’activitat i no posseeixi 
drets de pagament bàsic en propietat o en arrendament sol·liciti drets de la reserva 
nacional, ha de rebre un nombre de drets de pagament igual al nombre d’hectàrees 
admissibles determinades que posseeixi, en propietat o en arrendament, en la data 
que finalitzi el termini de modificació de la sol·licitud única de la campanya en què 
els sol·licita. El valor d’aquests drets es calcula tal com s’indica a la lletra a).

d) Quan un jove agricultor o un agricultor que iniciï la seva activitat sol·liciti drets 
de la reserva nacional però ja disposi d’alguns drets de pagament en propietat o en 
arrendament, ha de rebre un nombre de drets de pagament igual al nombre 
d’hectàrees admissibles determinades que posseeixi, en propietat o en arrendament, 
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en la data que finalitzi el termini de modificació de la sol·licitud única de la campanya 
en què sol·licita aquests drets, respecte a les quals encara no posseeixi cap dret de 
pagament bàsic. El valor dels drets esmentats es calcula tal com s’indica a la lletra a).

En aquest cas, a més, quan el valor dels drets de pagament que ja posseeix 
l’agricultor, en propietat o en arrendament, sigui inferior a la mitjana regional a la 
qual es refereix la lletra a), es poden augmentar els valors unitaris anuals d’aquests 
drets fins a la mitjana regional esmentada.

2. En els casos de força major o circumstàncies excepcionals:

a) Cal establir els valors unitaris anuals dels drets de pagament com en 
l’assignació inicial, segons el que estableixen els articles 14, 15 i 16 d’aquest Reial 
decret.

b) Un agricultor que no posseeixi drets de pagament, en propietat o en 
arrendament, que tingui dret a rebre aquests drets de la reserva nacional d’acord 
amb l’article 24 i que els sol·liciti, ha de rebre un nombre de drets de pagament igual 
al nombre d’hectàrees admissibles determinades que posseeixi, en propietat o en 
arrendament, en la data que finalitzi el termini de modificació de la sol·licitud única 
de la campanya en què presenti la sol·licitud a la reserva nacional.

c) Un agricultor que ja posseeix drets de pagament, en propietat o en 
arrendament, que tingui dret a rebre drets de pagament de la reserva nacional 
d’acord amb l’article 24 i que els sol·liciti ha de rebre un nombre de drets de 
pagament igual al nombre d’hectàrees admissibles determinades que posseeixi, en 
propietat o en arrendament, en la data que finalitzi el termini de modificació de la 
sol·licitud única de la campanya en què presenti la sol·licitud d’accés a la reserva 
nacional, respecte a les quals encara no posseeixi cap dret de pagament en 
propietat o arrendament.»

Nou. L’apartat 1 de l’article 30 queda redactat de la manera següent:

«1. El cedent ha de comunicar la cessió dels drets d’ajuda a l’autoritat 
competent davant la qual hagi presentat la seva última sol·licitud única, i, juntament 
amb aquesta comunicació ha de lliurar els documents necessaris, en funció del tipus 
de cessió escollida, per tal d’acreditar-la. El període de comunicació s’inicia l’1 de 
novembre i finalitza en la data que finalitzi el termini de modificació de la sol·licitud 
única de l’any següent, tot i 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.

En les campanyes 2021 i 2022, el període de comunicació s’inicia alhora que el 
termini de presentació de la sol·licitud única que estableix l’article 95.2 del Reial 
decret 1075/2014, de 19 de desembre, i finalitza en la data que finalitzi el termini de 
modificació de la sol·licitud única d’aquest any.»

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel 
qual es regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles.

La lletra c) de l’apartat 3 de l’article 7 del Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, 
pel qual es regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles, queda 
modificada de la manera següent:

«c) En el cas concret de la sol·licitud única d’ajudes directes de la política 
agrària comuna que regula el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, l’últim dia 
del termini a què fa referència la lletra b) mai ha de ser anterior a la data en què 
finalitzi el termini de modificació de la sol·licitud única que estableix l’article 96.1 del 
Reial decret 1075, de 19 de desembre.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 23  Dimecres 27 de gener de 2021  Secc. I. Pàg. 22

En el cas d’agricultors que com a conseqüència dels resultats dels controls 
preliminars que estableixin de manera voluntària les comunitats autònomes, regulat 
a l’article 99.6 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, hagin de sol·licitar 
una modificació al SIGPAC per als recintes que com a conseqüència del resultat 
d’aquests controls requereixin modificacions de la informació continguda a SIGPAC, 
poden efectuar aquesta sol·licitud en virtut dels terminis que preveu l’article 
esmentat.

En el cas d’agricultors subjectes a controls mitjançant monitoratge recollits a 
l’article 99.6 bis del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, una vegada 
finalitzat el termini de modificació de la sol·licitud única que estableix l’article 96.1 
del mateix Reial decret, poden sol·licitar una modificació del SIGPAC per als recintes 
que com a conseqüència del resultat del control requereixin modificacions de la 
informació continguda al SIGPAC en els recintes esmentats, sempre amb subjecció 
a les condicions que estableix l’article 96.2 del Reial decret esmentat

Sense perjudici del que estableixen el segon i tercer paràgraf anteriors, les 
comunitats autònomes poden decidir actualitzar la informació del SIGPAC d’ofici, en 
el marc de les obligacions que recull a l’article 5, en els casos en què l’agricultor 
esmentat modifiqui la seva sol·licitud única en el marc dels controls per monitoratge 
o dels controls preliminars i aquesta actualització d’ofici sigui necessària per 
mantenir la coherència entre el SIGPAC, la nova informació que conté la sol·licitud 
única i el resultat mateix dels controls per monitoratge o dels controls preliminars.»

Disposició final quarta. 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.

En l’apartat 3 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, els dos últims paràgrafs de la 
BCAM 7 se substitueixen pel contingut següent:

«No obstant això, queda prohibit tallar tant bardisses com arbres durant la 
temporada de cria i reproducció de les aus, excepte amb l’autorització expressa de 
l’autoritat mediambiental. Es pren com a referència el període comprès entre els 
mesos de març a juliol, que poden modificar de manera justificada les comunitats 
autònomes.

Així mateix, es prohibeix la recol·lecció mecànica nocturna en els cultius 
permanents que presentin plantacions intensives en bardissa de port alt, fullatge 
dens i en els quals es produeixi la nidificació o pernoctació d’aus, per tal de protegir 
les aus durant l’època de cria i reproducció, en les dates que estableixin les 
comunitats autònomes.

S’exceptuen de l’obligació que estableix el primer paràgraf la construcció de 
parades per a correcció de rambles, reguerons i bancals, així com les operacions de 
refinació de terres que es duguin a terme a les parcel·les que s’hagin de dedicar al 
conreu de l’arròs i d’altres de regadiu.»

Disposició final cinquena. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a de la Constitució, que 
reserva a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica.
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Disposició final sisena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 26 de gener de 2021.

FELIPE R.

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