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MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
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CORRECCIÓ d’errors de l’Ordre APA/661/2006,
de 3 de març, per la qual se substitueix l’annex
del Reial decret 1682/1997, de 7 de novembre,
pel qual s’actualitza el Catàleg oficial de races
de bestiar d’Espanya. («BOE» 107, de 5-5-2006.)

Havent observat un error en el text tramès per publicar de l’Ordre APA/661/2006, de 3 de març, inserida en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 59, de 10 de març de
2006, i en el suplement en català número 7, de 16 de març
de 2006, se’n fa la rectificació oportuna:
A la pàgina 817, a l’annex, apartat 1.2, espècie cabrum,
on diu: «… Papoya…»; ha de dir: «… Payoya…».
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REIAL DECRET 549/2006, de 5 de maig, pel
qual es modifiquen el Reial decret 1617/2005,
de 30 de desembre, pel qual es regula la concessió de drets als agricultors dins del règim
de pagament únic, i el Reial decret 1618/2005,
de 30 de desembre, sobre aplicació del règim
de pagament únic i altres règims d’ajuda directa
a l’agricultura i a la ramaderia. («BOE» 108,
de 6-5-2006, i «BOE» 110, de 9-5-2006.)

El Reial decret 1617/2005, de 30 de desembre, pel qual
es regula la concessió de drets als agricultors dins del
règim de pagament únic, i el Reial decret 1618/2005, de 30
de desembre, sobre aplicació del règim de pagament únic
i altres règims d’ajuda directa a l’agricultura i a la ramaderia, han establert la normativa aplicable per a Espanya
dels reglaments comunitaris que regulen aquest règim i
aquestes ajudes.
L’elevat nombre de reglaments comunitaris sobre les
ajudes a la renda dels agricultors, la seva extensió i complexitat i el gran nombre de modificacions que els afecten, algunes de posteriors a la publicació dels dos reials
decrets, fan necessari modificar-los. Entre aquests últims,
destaquen el Reglament (CE) núm. 263/2006 de la Comissió, de 15 de febrer de 2006, pel qual es modifiquen els
reglaments (CE) núm. 796/2004 i (CE) núm. 1973/2004
quant als fruits de clofolla, i el Reglament (CE) núm.
319/2006 del Consell, de 20 de febrer de 2006, que modifica el Reglament (CE) núm. 1782/2003, pel qual s’estableixen disposicions comunes aplicables als règims
d’ajuda directa en el marc de la política agrícola comuna i
s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors,
que ha integrat l’ajuda a la remolatxa sucrera i la canya de
sucre utilitzades per a la producció de sucre en el règim
de pagament únic. La integració d’aquests conreus en el
règim de pagament únic resulta del Reglament (CE)
318/2006 del Consell, de 20 de febrer de 2006, pel qual
s’estableix l’organització comuna de mercats en el sector
del sucre, que, entre altres novetats, redueix el preu de
sosteniment institucional del sucre comunitari, la qual
cosa, en compensació, dóna lloc a un increment de
l’ajuda a la renda dels agricultors, que es reflecteix en el
Reglament (CE) núm. 319/2006 del Consell, de 20 de
febrer de 2006.
Igualment incideixen en el règim de pagament únic
els reglaments (CE) núm. 2182/2005, 2183/2005 i 2184/2005
de la Comissió, de 22 de desembre de 2005, pels quals es
modifiquen determinats aspectes relatius a l’ajuda a l’oli
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d’oliva, que no es van poder tenir en compte en l’elaboració dels reials decrets 1617/2005 i 1618/2005, de 30 de
desembre.
A més, amb la finalitat d’incloure el conreu de la
remolatxa dins del sistema d’ajudes al pagament únic,
s’han publicat el Reglament (CE) núm. 658/2006 de la
Comissió, de 27 d’abril de 2006, pel qual es modifica el
Reglament (CE) núm. 795/2004, que estableix disposicions d’aplicació del règim de pagament únic que preveu
el Reglament (CE) 1782/2003 del Consell; el Reglament
(CE) núm. 659/2006 de la Comissió, de 27 d’abril de 2006,
pel qual es modifica el Reglament (CE) 796/2004, pel qual
s’estableixen disposicions per a l’aplicació de la condicionalitat, la modulació i el sistema integrat de gestió i control que preveu el Reglament (CE) 1782/2003 del Consell,
pel qual s’estableixen disposicions aplicables als règims
d’ajuda directa en el marc de la política agrícola comuna i
s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors, i el
Reglament (CE) núm. 660/2006 de la Comissió, de 27
d’abril de 2006, pel qual es modifica el Reglament (CE)
1973/2004, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 1782/2003 del Consell quant als
règims d’ajuda que preveuen els títols IV i IV bis del dit
Reglament i a la utilització de les terres retirades de la
producció per obtenir primeres matèries.
L’adopció dels reglaments esmentats fa necessari
introduir determinades modificacions en els reials decrets
1617/2005 i 1618/2005, de 30 de desembre.
Així mateix, s’inclouen algunes modificacions per
concretar l’abast d’alguns preceptes a fi que la seva interpretació s’ajusti amb més precisió al que preceptua la
normativa comunitària. Per això, és necessari modificar el
Reial decret 1617/2005, de 30 de desembre, i el Reial
decret 1618/2005, de 30 de desembre.
Encara que les modificacions afecten aspectes puntuals d’alguns preceptes, per seguretat jurídica s’ha procedit a fer una nova redacció de paràgrafs, apartats o
articles complets.
En l’elaboració de la present disposició han estat consultades les comunitats autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la
reunió del dia 5 de maig de 2006,
DISPOSO:
Article primer. Modificació del Reial decret 1617/2005,
de 30 de desembre, pel qual es regula la concessió de
drets als agricultors dins del règim de pagament
únic.
El Reial decret 1617/2005, de 30 de desembre, pel qual
es regula la concessió de drets als agricultors dins del
règim de pagament únic, queda modificat de la manera
següent:
U. A l’article 3.2, segon paràgraf, s’hi afegeix una
nova lletra e) amb el contingut següent:
«e) Remolatxa sucrera i canya de sucre, un 10
per cent. Així mateix s’inclou en el pagament addicional el 90 per cent de la totalitat de l’import anual
del quadre 2 del punt k de l’annex VII del Reglament
(CE) 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre
de 2003.»
Dos. L’article 4.1.b) queda redactat de la manera
següent:
«b) Agricultors que tot i que no estan identificats segons l’Ordre APA/1171/2005, de 15 d’abril,
rebin una explotació o part d’aquesta d’un agricultor

