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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

1370 Reial decret 70/2017, de 10 de febrer, pel qual s’estableix la concessió d’una 
ajuda excepcional d’adaptació al sector productor boví de llet, i es modifica 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 sector lacti passa per una situació difícil, conseqüència de la confluència d’una sèrie 
de factors que han donat lloc a un important desequilibri del mercat i una prolongada 
caiguda dels preus pagats als productors.

Tant la Comissió Europea com el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, han articulat en els últims anys nombroses mesures de suport al sector, amb 
efectes a curt, mitjà i llarg termini. El juliol de 2016, la Comissió Europea va anunciar un 
nou paquet de mesures de suport al sector, entre les quals s’incloïa la concessió d’una 
ajuda excepcional destinada als productors del sector boví de llet o d’altres sectors en crisi. 
Per a això, s’han de comprometre a fer una o més activitats l’objectiu de les quals sigui el 
desenvolupament sostenible de les explotacions i la contribució a l’estabilització del 
mercat.

Amb aquest objectiu s’ha aprovat el Reglament delegat (UE) núm. 2016/1613, de la 
Comissió, de 8 de setembre de 2016, pel qual s’estableix una ajuda excepcional 
d’adaptació per als productors de llet i d’altres sectors ramaders. L’import total de la dotació 
pressupostària per a aquesta ajuda és de 350 milions d’euros, dels quals 14.665.678 euros 
corresponen a Espanya.

D’acord amb el Reglament, els estats membres poden seleccionar a quins sectors o 
part dels sectors destinen aquestes ajudes i han de dissenyar mesures orientades a la 
sostenibilitat econòmica i l’estabilització del mercat, per a la qual cosa han d’escollir entre 
una o diverses de les set opcions incloses al seu article 1.

Espanya ha optat per destinar la totalitat de la dotació pressupostària al sector boví 
de llet que, per les seves característiques específiques, és especialment vulnerable a les 
pertorbacions i els desequilibris del mercat. Dins d’aquest sector, les petites explotacions 
i les que estan en zones de muntanya o insulars i les que, com a conseqüència de la 
crisi, han hagut de contenir o reduir els seus efectius ramaders per diverses raons, han 
de tenir un tracte preferent. Per a això, el disseny de l’ajuda ha de preveure una mesura 
orientada, principalment, a compensar la contenció de la producció, per tal de contribuir 
a equilibrar el mercat. D’altra banda, a fi d’impulsar el desenvolupament dels projectes 
de cooperació que reforcen la posició dels ramaders en la cadena i la sostenibilitat de les 
explotacions, una part dels fons han d’anar destinats a reconèixer l’esforç per millorar 
l’organització del sector, fet per les explotacions integrades en organitzacions de 
productors.

D’aquesta manera, s’articulen dues mesures de suport al sector.
La primera mesura, en aplicació del que estableix la lletra a) de l’apartat 1 de 

l’article 1 del Reglament delegat (UE) núm. 2016/1613, de la Comissió, de 8 de 
setembre de 2016, s’adreça als ramaders que no han contribuït de manera substancial 
al desequilibri de mercat en el sector lacti, això és, petits agricultors, dins del marc que 
preveu la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 1 del Reglament delegat (UE) 
núm. 2016/1613, de la Comissió, de 8 de setembre de 2016, ramaders les explotacions 
dels quals es localitzin en zones de muntanya o insulars, i ramaders que no hagin 
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incrementat el seu cens de bestiar productor de llet (cens, d’ara endavant) durant els 
dos últims anys.

Per fixar el llindar, que ha de definir la mida petita d’una explotació referida al nombre 
de vaques, s’ha d’utilitzar el criteri que fixen actualment les ajudes associades a les 
explotacions de boví de llet per establir l’import diferenciat, 75 vaques, que preveu 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. Aquesta xifra 
és a més la que ha de definir el nombre màxim d’animals subvencionats per explotació.

Igualment, quan en aquest Reial decret s’esmentin les zones de muntanya i insulars, 
s’entén que són les mateixes que es consideren com a tals als efectes de l’ajuda associada 
que preveu la secció 4a del capítol II del títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de 
desembre.

Amb l’objectiu d’evitar càrregues administratives addicionals als ramaders, s’ha 
d’utilitzar la informació continguda a les sol·licituds d’ajuda de la política agrícola comuna, 
i la que consta en poder de les comunitats autònomes.

Per aconseguir l’objectiu de la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 1 del Reglament delegat 
(UE) 2016/1613 de la Comissió, de 8 de setembre de 2016, s’exigeix als beneficiaris de la 
primera mesura que no incrementin el seu cens el 2017. Per a això s’ha de fer una 
comprovació a data 30 d’abril de 2017 de manera que queden exclosos del pagament de 
l’ajuda els productors que en aquesta data hagin incrementat el cens d’animals 
potencialment subvencionables en relació amb l’esmentat cens existent a 30 d’abril 
de 2016.

Als ramaders que a la data de finalització del termini de la sol·licitud única de 2016 
estiguin inclosos en el règim simplificat de petits agricultors, no els és aplicable cap de les 
comprovacions per establir el compliment dels requisits en relació amb la mida, ni del 
compromís de no incrementar la seva producció el 2017, perquè s’entén que la mera 
pertinença a aquest règim els n’eximeix. En el mateix sentit de simplificació inherent a 
aquest règim, s’opta per concedir una ajuda a preu fet per cada ramader que hi pertanyi, 
independentment del seu cens d’animals.

La segona mesura, en aplicació del que preveu la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 1 
de l’esmentat Reglament delegat (UE) núm. 2016/1613, de la Comissió, de 8 de setembre 
de 2016, es dirigeix a millorar l’organització del sector i reforçar la posició del productor 
enfront del següent esglaó de la cadena, mitjançant la seva integració en una organització 
de productors (OP). De la mateixa manera s’han de considerar els productors agraris que 
formin part d’entitats associatives prioritàries (EAP) o de les entitats associatives que la 
componen, en reconeixement als seus esforços per millorar la seva competitivitat i orientar 
la seva producció al mercat en el marc de l’entitat associativa prioritària de la qual formin 
part, respecte als productes per als quals ha estat reconeguda. Per això es destina un 
percentatge dels fons per als ramaders que a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret eren membres d’una OP o una EAP del sector boví de llet i que es mantinguin en 
l’OP o EAP durant 2017.

A fi de garantir la transparència, la supervisió i l’administració correcta dels fons que la 
Unió Europea posa a disposició dels estats membres, Espanya està obligada a informar la 
Comissió, entre altres aspectes, dels criteris objectius utilitzats per a la present ajuda, així 
com de l’avaluació de la seva eficàcia.

Atesa la urgència d’adoptar mesures que afrontin la situació descrita i el principi de 
simplificació administrativa i reducció de càrregues, les ajudes es concedeixen a tots els 
ramaders que compleixin els requisits i presentin la sol·licitud única l’any 2017, prevista en 
el marc 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.

Es preveu la concessió directa d’aquestes ajudes, atès que, d’acord amb l’article 22.2.c) 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, concorren raons d’interès 
social i econòmic, pels motius exposats.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, previ informe del ministre d’Hisenda i Funció Pública, i amb la deliberació prèvia 
del Consell de Ministres a la reunió del dia 10 de febrer de 2017,

DISPOSO:

Article 1. Objecte i pressupost.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir les normes reguladores per a la 
concessió directa d’una ajuda excepcional d’adaptació a determinats productors de llet de 
vaca, en aplicació del Reglament delegat (UE) núm. 2016/1613, de la Comissió, de 8 de 
setembre de 2016, pel qual s’estableix una ajuda excepcional d’adaptació per als 
productors de llet i d’altres sectors ramaders.

El procediment de concessió d’aquestes ajudes és la concessió directa, atès que, 
d’acord amb l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
concorren raons d’interès social i econòmic, atesa la configuració especial del sector 
productor de boví lleter, i la difícil i continuada situació de crisi d’aquest.

2. La dotació pressupostària per a la concessió de l’ajuda excepcional d’adaptació 
per als ramaders del sector productor boví de llet, regulada mitjançant aquest Reial decret, 
és de 14.665.678 euros.

3. L’ajuda s’articula en les mesures següents, independents entre si i complementàries 
per als beneficiaris que compleixin tots els requisits de totes dues:

a) Mesura destinada a no incrementar la producció, d’acord amb l’activitat recollida a 
la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 1 del Reglament delegat (UE) núm. 2016/1613, de 
la Comissió, de 8 de setembre de 2016, per a la qual es destina un finançament màxim 
d’11.732.543 euros.

b) Mesura destinada a incentivar l’execució de projectes de cooperació, d’acord amb 
l’activitat recollida a la lletra e) de l’apartat 1 de l’article 1 del Reglament delegat (UE) 
núm. 2016/1613, de la Comissió, de 8 de setembre de 2016, per a la qual es destina un 
finançament màxim de 2.933.135 euros.

Article 2. Definicions.

Als efectes del present Reial decret són aplicables les definicions que estableix 
l’article 3 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 control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament 
rural.

Així mateix, s’entén com a zones de muntanya i insulars les mateixes que es considerin 
com a tals el 2017 als efectes de les ajudes associades previstes a la secció 4a del 
capítol II del títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.

Article 3. Beneficiaris.

1. Són beneficiaris de la mesura a què es refereix la lletra a) de l’apartat 3 de 
l’article 1 els productors de boví de llet, sempre que:

a) Tinguin la condició d’agricultor actiu i siguin titulars, a 30 d’abril de 2017, 
d’explotacions de tipus «producció i reproducció» o tipus «pastures», i dins del primer 
tipus, a escala de subexplotació amb classificació zootècnica de «reproducció per a 
producció de llet», «reproducció per a producció mixta» o «recria de braves», inscrites en 
estat d’alta en el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA) que preveu l’article 3.1 
del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre 
general d’explotacions ramaderes.

b) Hagin estat beneficiaris d’imports, abans de reduccions i exclusions, de les ajudes 
associades previstes a les seccions 4a o 7a del capítol II del títol IV del Reial decret 1075/2014, 
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de 19 de desembre, els anys 2015 i 2016. S’exceptuen d’aquesta condició els casos de 
canvis de titularitat de l’explotació ramadera com a conseqüència de successió mortis causa, 
jubilacions en les quals es transmeti l’explotació a un familiar de primer grau, programes 
aprovats de cessament anticipat de l’activitat agrària, incapacitat laboral permanent del 
titular, fusions, escissions i canvis de denominació o de l’estatut jurídic de l’explotació, tots 
degudament notificats i acceptats per l’autoritat competent durant aquests dos anys.

Als ramaders que a la data de finalització del termini de la sol·licitud única de 2016 
estiguin inclosos en el règim simplificat de petits agricultors, únicament se’ls exigeix haver 
estat beneficiaris dels imports indicats en el paràgraf anterior l’any 2015.

c) Presentin l’any 2017 la sol·licitud única que preveu el Reial decret 1075/2014, 
de 19 de desembre, i hagin marcat la casella o caselles corresponents a l’ajuda regulada 
en aquest Reial decret, previstes a la disposició transitòria tercera del Reial decret 
esmentat 1075/2014, de 19 de desembre.

d) No hagin incrementat el nombre d’animals amb dret a pagament als efectes de les 
ajudes associades previstes a les seccions 4a o 7a del capítol II del títol IV del Reial 
decret 1075/2014, de 19 de desembre, entre els corresponents a la sol·licitud de 2015 i els 
de la sol·licitud de 2016.

S’exceptuen d’aquest requisit els titulars d’explotacions que tinguin un nombre 
d’animals amb dret a pagament a la sol·licitud de 2016 igual o inferior a 75, els ramaders 
que a la sol·licitud de 2016 eren titulars d’explotacions localitzades en zones de muntanya 
o insulars, i els ramaders que a la data de finalització del termini de la sol·licitud única 
de 2016 estiguin inclosos en el règim simplificat de petits agricultors.

e) No incrementin durant 2017 el nombre d’animals potencialment subvencionables 
per a les ajudes associades previstes a les seccions 4a o 7a del capítol II del títol IV del 
Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, respecte dels que tenien el 2016.

Per verificar el compliment d’aquest requisit es compara el cens d’animals 
potencialment subvencionables a data 30 d’abril de 2017, i que per tant han estat a 
l’explotació del sol·licitant durant les quatre dates a considerar compreses entre l’1 de 
gener i el 30 d’abril de 2017, amb el mateix cens existent a data 30 d’abril de 2016, i que 
per tant han estat a l’explotació del sol·licitant durant les quatre dates a considerar 
compreses entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2016, de manera que queden exclosos del 
pagament de l’ajuda els productors que hagin incrementat el cens d’animals potencialment 
subvencionables entre les dates esmentades.

S’eximeixen d’aquesta comprovació els ramaders que a la data de finalització del 
termini de la sol·licitud única de 2016 estiguin inclosos en el règim simplificat de petits 
agricultors.

2. Són beneficiaris de la mesura a què es refereix la lletra b) de l’apartat 3 de 
l’article 1 els productors de boví de llet, sempre que:

a) Tinguin la condició d’agricultor actiu i siguin titulars, a 30 d’abril de 2017, 
d’explotacions de tipus «producció i reproducció» o tipus «pastures», i dins del primer 
tipus, a escala de subexplotació amb classificació zootècnica de «reproducció per a 
producció de llet», «reproducció per a producció mixta» o «recria de braves», inscrites en 
estat d’alta en el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA) que preveu l’article 3.1 
del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre 
general d’explotacions ramaderes.

b) Presentin l’any 2017 la sol·licitud única prevista en el Reial decret 1075/2014, 
de 19 de desembre, i hagin marcat la casella o caselles corresponents a l’ajuda regulada 
en aquest Reial decret.

c) Fossin membres, com a molt tard en la data d’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret, d’una organització de productors (OP) del sector boví de llet de les que preveu 
el Reial decret 1363/2012, de 28 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de les 
organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals en el sector 
lacti i s’estableixen les seves condicions de contractació, o fossin membres d’una entitat 
associativa prioritària (EAP) o de les entitats associatives que les componen, reconegudes 
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per a llet i productes lactis d’acord amb el Reial decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es 
despleguen els requisits i el procediment per al reconeixement de les entitats associatives 
prioritàries i per a la seva inscripció i baixa en el Registre nacional d’entitats associatives 
prioritàries, que preveu la Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la integració de 
cooperatives i d’altres entitats associatives de caràcter agroalimentari, i mantinguin, en tots 
dos casos, aquesta condició el 2017.

A aquests efectes, en els casos de canvis de titularitat de l’explotació ramadera com a 
conseqüència de successió mortis causa, jubilacions en què es transmeti l’explotació a un 
familiar de primer grau, programes aprovats de cessament anticipat de l’activitat agrària, 
incapacitat laboral permanent del titular, fusions, escissions i canvis de denominació o de 
l’estatut jurídic de l’explotació, és necessari que el transmitent fos membre de l’OP o de 
l’EAP abans de la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret, i que el nou titular també 
sigui membre d’aquesta o una altra OP o EAP del sector boví de llet, i mantingui aquesta 
condició el 2017.

En cas que durant 2017 una organització de productors de la qual és membre el 
beneficiari s’integri en una associació d’organitzacions de productors, o es constitueixi o 
integri en una entitat associativa prioritària, es manté el dret a l’ajuda si el beneficiari es 
manté com a membre.

3. No poden ser beneficiaris de cap de les mesures de l’ajuda els ramaders en què 
concorri alguna de les circumstàncies que s’esmenten a l’article 13, apartats 2 i 3, de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. De conformitat amb el que preveu l’article 11 de la Llei 35/2011, de 4 d’octubre, 
sobre titularitat compartida de les explotacions agràries, quan el beneficiari sigui l’entitat 
titular d’una explotació d’aquest tipus, l’ajuda correspon per meitats iguals a favor de 
cadascun dels cònjuges o membres de la parella de fet titulars d’aquesta.

Article 4. Import de l’ajuda.

1. L’import de l’ajuda excepcional d’adaptació per als ramaders del sector productor 
boví de llet és la suma, si s’escau, dels imports corresponents a cadascuna de les dues 
mesures d’ajuda establertes, d’acord amb el següent:

a) Mesura establerta a la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 1. El Ministeri d’Agricultura 
i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, segons la informació subministrada per les comunitats 
autònomes d’acord amb el que estableix l’article 6.1 a), ha d’establir un import unitari a 
percebre per cada animal elegible fins a un màxim de 75 animals per cada beneficiari.

Sense perjudici d’això, per als ramaders que a la data de finalització del termini de la 
sol·licitud única de 2016 estiguin inclosos en el règim simplificat de petits agricultors, 
s’estableix un pagament per a cadascun d’ells per un import de 200 euros.

El càlcul de l’import unitari per animal elegible es fa dividint l’import destinat a aquesta 
mesura de l’ajuda, establert a la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 1, descomptant del 
mateix l’import total que es destini per al pagament de l’ajuda els ramaders inclosos en el 
règim simplificat de petits agricultors a la data de finalització del termini de la sol·licitud 
única 2016, entre el total d’animals elegibles. Aquest total d’animals és la suma de tots els 
animals amb dret a pagament procedents de les sol·licituds acceptades per al pagament 
d’aquesta mesura d’ajuda comunicats per les comunitats autònomes tal com estableix 
l’article 6.1.a).

En cap cas l’import unitari d’aquest pagament pot superar els 60 euros per animal.
b) Mesura establerta a la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 1. El Ministeri d’Agricultura 

i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, segons la informació subministrada per les comunitats 
autònomes d’acord amb el que estableix l’article 6.1.b), ha d’establir l’import unitari a 
percebre per cada beneficiari, dividint l’import destinat a aquesta mesura de l’ajuda, 
establert a la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 1, entre el nombre de beneficiaris que 
compleixin els requisits per a l’ajuda esmentada.

En cap cas l’import unitari d’aquest pagament pot superar els 750 euros per beneficiari.
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2. En cas que es produeixin romanents en els fons assignats a una de les mesures 
d’ajuda, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient pot reassignar-los a 
la mesura en què no s’hagi produït el romanent.

3. Els imports unitaris així calculats per a cada mesura de suport es publiquen a la 
pàgina web del Fons Espanyol de Garantia Agrària.

Article 5. Finançament.

La Unió Europea finança l’ajuda que preveu aquest Reial decret, en un import de 
14.665.678 euros, a través del pressupost d’ingressos i despeses del FEGA.

Article 6. Informació.

1. Les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient, abans del 30 de juny de 2017, la informació següent:

a) Les sol·licituds acceptades per al pagament amb indicació de les que 
corresponguin a beneficiaris inclosos en el règim simplificat de petits agricultors a la data 
de finalització del termini de la sol·licitud única 2016, i el nombre d’animals amb dret a 
pagament en la mesura d’ajuda establerta a la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 1.

A aquests efectes, els animals amb dret a pagament per a cada sol·licitant són els 
mateixos que es van determinar per al pagament a la sol·licitud de 2016 en relació amb les 
ajudes associades de les seccions 4a i 7a del capítol II del títol IV del Reial decret 1075/2014, 
de 19 de desembre, limitats als 75 primers animals per sol·licitant.

b) Les sol·licituds acceptades per al pagament a la mesura establerta a la lletra b) de 
l’apartat 3 de l’article 1.

2. Així mateix, els organismes pagadors de les comunitats autònomes han de remetre 
al Fons Espanyol de Garantia Agrària, abans del 8 d’octubre de 2017, per a cadascuna de 
les mesures, el nombre de beneficiaris i els imports totals abonats, per a la seva posterior 
remissió per aquest a la Comissió Europea.

Article 7. Avaluació de l’eficàcia.

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de notificar a la 
Comissió com a molt tard el 15 d’octubre de 2017 l’avaluació de l’eficàcia de la mesura, tal 
com estableix la lletra b) de l’article 3 del Reglament delegat (UE) núm. 2016/1613, de la 
Comissió, de 8 de setembre de 2016.

Article 8. Concessió, instrucció i pagament.

1. La instrucció del procediment l’han de fer les comunitats autònomes, per a tots els 
beneficiaris que reuneixin els requisits i marquin la casella o caselles existents a aquest 
efecte a la sol·licitud única que preveu el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, 
relativa, almenys, al coneixement i compliment dels requisits, a sotmetre’s a les actuacions 
de control que determini la comunitat autònoma, a l’exigència de no estar sotmesos a cap 
de les circumstàncies esmentades a l’article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, i al compromís corresponent segons la mesura de no incrementar el cens de 
vaques el 2017 o de mantenir-se a l’OP o a l’EAP durant 2017.

De conformitat amb el que preveu l’article 11 de la Llei 35/2011, de 4 d’octubre, quan 
el beneficiari sigui l’entitat titular d’una explotació agrària de titularitat compartida, la 
sol·licitud s’ha de fer a nom de l’entitat de titularitat compartida que constitueix l’explotació.

2. Una vegada el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient hagi 
assignat, d’acord amb l’article 4, les quanties unitàries de les dues mesures, les autoritats 
competents de les comunitats autònomes han de comprovar d’ofici el compliment dels 
requisits sobre la base de les dades i els documents que tinguin en poder, i han de concedir 
l’ajuda corresponent. En cas que el beneficiari membre d’una OP o EAP radiqui en una 
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comunitat autònoma diferent d’aquella en què es va reconèixer l’OP o EAP, les comunitats 
autònomes han d’establir els mecanismes de col·laboració oportuns per a la comprovació 
d’aquest requisit.

3. Els organismes pagadors de les comunitats autònomes han de procedir a pagar 
l’ajuda com a molt tard el 30 de setembre de 2017.

De conformitat amb el que preveu l’article 11 de la Llei 35/2011, de 4 d’octubre, quan 
el beneficiari sigui l’entitat titular d’una explotació agrària de titularitat compartida, s’ha 
d’efectuar el pagament en el compte bancari associat a la titularitat compartida.

Article 9. Control.

Sense perjudici dels controls que prevegin les comunitats autònomes en el marc dels 
plans de controls de les sol·licituds de primes ramaderes, aquestes han de procedir, abans 
del pagament, a comprovar, sobre la base de les dades existents en el seu poder, que els 
beneficiaris de la mesura establerta a la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 1, no han 
incrementat el 2017 el nombre d’animals que hagin resultat potencialment subvencionables 
per a les ajudes associades previstes a les seccions 4a o 7a del capítol II del títol IV 
del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, respecte dels que tenien el 2016, i que els 
beneficiaris de la mesura establerta a la lletra b) de l’apartat 3 de l’article 1 mantenen la 
seva condició de membres d’una OP.

Article 10. Incompatibilitat.

Les dues mesures de l’ajuda prevista en aquest Reial decret són incompatibles amb 
qualssevol altres ajudes que, per a la mateixa finalitat, objecte i beneficiaris, puguin 
establir, el 2017, altres administracions públiques.

Article 11. Reintegrament.

És procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de 
demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què 
s’acordi la procedència del reintegrament, en el supòsit que es produeixi algun dels casos 
establerts a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Article 12. Naturalesa i règim jurídic aplicable.

En tot el que no preveu aquest Reial decret, és aplicable el que disposen la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, i el seu Reglament, aprovat mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, excepte en tot el que afecti els principis de publicitat i concurrència.

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.

S’afegeix una nova disposició transitòria, numerada com la tercera, en 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, amb el 
contingut següent:

«Disposició transitòria tercera. Model de sol·licitud el 2017.

Amb vigència exclusiva per a la sol·licitud única de l’any 2017, en el model de 
sol·licitud única s’inclouen dues noves caselles, una per cadascuna de les dues 
mesures que preveu l’ajuda excepcional d’adaptació als productors de llet de vaca 
regulada en aplicació del Reglament delegat (UE) núm. 2016/1613, de la Comissió, 
de 8 de setembre de 2016, pel qual s’estableix una ajuda excepcional d’adaptació 
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per als productors de llet i d’altres sectors ramaders, que no vulguin renunciar a 
l’ajuda. Aquestes caselles les han de marcar, si s’escau, els qui vulguin optar a ser 
beneficiaris d’aquestes ajudes, comprensives, almenys, dels aspectes següents:

a) Que el sol·licitant coneix i compleix els requisits per a la percepció de 
l’ajuda, i es compromet a sotmetre’s a les actuacions de control que determini la 
comunitat autònoma.

b) Que el sol·licitant no està sotmès a cap de les circumstàncies que esmenta 
l’article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

c) En el cas dels sol·licitants de la mesura destinada a no incrementar la 
producció, d’acord amb l’activitat recollida a la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 1 del 
Reglament delegat (UE) núm. 2016/1613, de la Comissió, de 8 de setembre 
de 2016, que es comprometen a mantenir el 2017 el mateix nombre o inferior 
d’animals potencialment subvencionables, respecte dels que tenien el 2016, excepte 
que es tracti d’un ramader que a data de la finalització del termini de la sol·licitud 
única de 2016 estava inclòs en el règim simplificat de petits agricultors.

d) En el cas dels sol·licitants de la mesura destinada a incentivar l’execució de 
projectes de cooperació, d’acord amb l’activitat recollida a la lletra e) de l’apartat 1 
de l’article 1 del Reglament delegat (UE) núm. 2016/1613, de la Comissió, de 8 de 
setembre de 2016, que es comprometen a mantenir-se en l’organització de 
productors o entitat associativa prioritària durant 2017, inclòs el cas que aquestes 
s’integrin en associacions d’organització de productors o s’integrin o constitueixin en 
una entitat associativa prioritària durant aquest any.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, que correspon a 
l’Estat d’acord amb l’article 149.1.13a de la Constitució espanyola.

Disposició final tercera. Entrada en vigor i aplicació.

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

Madrid, 10 de febrer de 2017.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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