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I. Disposicions generals

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

14077 REIAL DECRET 684/2002, de 12 de juliol,
sobre regulació del sector del tabac cru.
(«BOE» 169, de 16-7-2002.)

El Reglament (CEE) 2075/1992 del Consell, de 30
de juny, pel qual s’estableix l’Organització Comuna de
Mercats (OCM) en el sector del tabac cru, estableix un
règim de primes, un règim de control de la producció,
mesures d’orientació de la producció, un règim d’inter-
canvis amb tercers països i mesures de control. El Regla-
ment (CE) 1636/1998 del Consell, de 20 de juliol, refor-
ma substancialment l’organització comuna de mercats
del sector de tabac cru a fi de fomentar la millora de
la qualitat i el valor de la producció comunitària del sec-
tor, i garanteix, alhora, el suport a la renda dels pro-
ductors. El Reglament (CE) 546/2002, de 25 de març,
pel qual es fixen, per grups de varietats i per estats
membres, les primes i els llindars de garantia del tabac
en fulla per a les collites de 2002, 2003 i 2004 i es
modifica el Reglament (CEE) 2075/1992, recull, com
una de les modificacions esmentades, la possibilitat de
creació o no, per part de cada Estat membre, d’una reser-
va nacional de quotes, abans obligatòria.

El Reglament (CE) 2848/1998 de la Comissió, de
22 de desembre, pel qual s’estableixen les disposicions
d’aplicació del Reglament (CEE) 2075/1992 del Consell
respecte al règim de primes, les quotes de producció
i l’ajuda específica que es concedeix a les agrupacions
de productors en el sector del tabac cru, ha estat modi-
ficat pel Reglament (CE) 1441/2001 de la Comissió,
de 16 de juliol, que determina l’import que s’ha de pagar
als productors les quotes dels quals es readquireixin per
a la collita de 2001 i següents. Així mateix, el Reglament
(CE) 486/2002, de 18 de març, modifica el Reglament
(CE) 2848/1998, respecte a l’establiment de determi-
nades dates límit al sector del tabac cru per a la collita
2002.

La prima comprèn una part fixa, una part variable
i una ajuda específica. La relació entre la part variable
i la prima pot variar segons els grups de varietats de
tabac, la collita i els estats membres de producció. La
part fixa de la prima s’ha de pagar a tots els productors
per la quantitat de tabac en fulla lliurada a l’empresa
de primera transformació, d’acord amb el contracte sig-
nat, independentment de la qualitat del producte, amb
la condició que es respecti la qualitat mínima. Per tal
de fomentar la millora de la qualitat i el valor de la pro-
ducció de tabac, s’estableix que les agrupacions de pro-
ductors paguin la part variable de la prima als seus mem-
bres, comparant al si de l’agrupació el preu de mercat
obtingut per cada lot lliurat per cada productor individual
membre de l’agrupació.

Les agrupacions de productors reben l’ajuda espe-
cífica equivalent al 2 per 100 de la prima, que s’ha d’u-

tilitzar no només per realitzar correctament les noves
tasques de gestió que els incumbeixen, sinó també per
finançar mesures adreçades a millorar el respecte al medi
ambient, i per a això s’han definit noves condicions per-
què les agrupacions de productors puguin ser recone-
gudes. Així mateix, a fi de garantir que es tinguin en
compte les exigències de salut pública i respecte al medi
ambient, s’ha augmentat la dotació del Fons del Tabac
mitjançant una retenció equivalent al 2 per 100 de la
prima per a la collita de 2002 i un 3 per 100 de la
prima per a la collita de 2003, tot això, d’acord amb
el que disposa el Reglament (CE) 546/2002.

Per evitar que se superin els llindars de garantia assig-
nats a Espanya, que fixa el Consell per a tres collites
consecutives, la distribució de les quotes de producció
de tabac entre els productors la fa el Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, cosa que permet utilitzar
al màxim els recursos posats a disposició dels estats
membres quan no s’utilitzin les quotes dels productors
en la data fixada per a la seva contractació, i quan no
es distribueixin inicialment la totalitat de les quotes. Tam-
bé quan la situació del mercat ho requereixi, el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de conformitat amb
les comunitats autònomes, pot proposar a la Comissió
la modificació dels llindars de garantia per a una collita
determinada, mitjançant la transferència de quantitats
del llindar de garantia d’un grup de varietats a un altre,
i verificar que no es produeixi cap despesa suplementària
a càrrec del FEOGA. Així mateix, les quantitats de llindar
aplicables a la collita poden ser superiors a les fixades
per a la collita anterior per a determinats grups de varie-
tats, i inferiors per a altres; per tant, és procedent que
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació distribueixi
les quantitats addicionals entre els productors interes-
sats.

D’acord amb l’opció concedida als estats membres,
pel Reglament (CE) 546/2002, quant a la creació d’una
reserva nacional de quotes, no es considera convenient
mantenir-la en l’actual conjuntura. L’experiència adqui-
rida en la seva aplicació durant les tres collites passades
ha portat a una complexitat administrativa superior als
avantatges que reporta.

Per tal de millorar les estructures de la producció
s’ha flexibilitzat la transmissió i cessió de quotes de pro-
ducció entre productors. S’estableix un sistema de read-
quisició de quotes a què es poden acollir els productors
que vulguin abandonar el sector i que no trobin com-
prador per a les seves quotes.

Es preveu un procediment de reconeixement de les
empreses de primera transformació que poden signar
contractes de cultiu, en participar aquestes en la deter-
minació del preu de compra del tabac lliurat i, per tant,
exercir un paper fonamental en el càlcul de la prima
que s’ha de pagar a cada productor individual.

El Reial decret 604/1999, de 16 d’abril, pel qual
s’estableixen les normes de regulació del sector del tabac
cru per a les collites del trienni 1999-2001, va com-
plementar les normes comunitàries al sector per a tres
collites consecutives.

Acabada la vigència de la norma, es considera con-
venient que se’n publiqui una altra que la substitueixi,



2134 Divendres 16 d‘agost 2002 Suplement núm. 16

aquesta vegada de caràcter indefinit, tenint en compte,
d’una banda, que l’existència d’aquella s’ha considerat
positiva perquè els afectats comprenguin millor la regu-
lació del sector i, de l’altra, la inseguretat jurídica que
els produiria l’absència d’una disposició de dret intern
en la matèria, després d’haver-ne existit una durant tres
anys.

Així, aquesta disposició recull, en gran part, els con-
tinguts del Reial decret 604/1999, que no són altres
que els establerts per la legislació comunitària aplicable
i als quals s’ha fet menció en els paràgrafs anteriors,
incorporant les novetats que determina la legislació euro-
pea apareguda posteriorment a la publicació de l’esmen-
tat Reial decret 604/1999, així com sistematitzant, per
raons d’eficàcia, certs aspectes d’aquest últim, sobretot
referents a les assignacions de quota i les seves possibles
modificacions. Tot això, sense perjudici del principi d’a-
plicabilitat directa dels reglaments comunitaris.

Aquest Reial decret ha estat consultat en fase de
projecte amb els sectors afectats i amb les comunitats
autònomes.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, amb l’informe previ del Ministeri
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres a la reunió del dia 12 de juliol de 2002,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir la nor-
mativa bàsica aplicable al sector del tabac respecte al
règim de quotes de producció (en endavant, quotes),
de primes i d’ajuda específica que es concedeix a les
agrupacions de productors. Així mateix, es defineixen
les condicions que han de complir les agrupacions i les
empreses de primera transformació per ser autoritzades.

CAPÍTOL I

Quotes de producció de tabac

Article 2. Determinació de quotes.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
dins del límit dels llindars de garantia establerts de con-
formitat amb l’apartat 2 de l’article 9 del Reglament (CEE)
2075/1992 del Consell, de 30 de juny, pel qual s’es-
tableix l’organització comuna de mercats en el sector
del tabac cru, distribueix les quotes corresponents a cada
grup de varietats per a tres collites consecutives, als
productors individuals que no siguin membres d’alguna
agrupació i a les agrupacions de productors, de forma
proporcional a la mitjana de les quantitats lliurades a
les empreses de primera transformació (en endavant,
lliuraments) per cada productor individual o agrupació
de productors durant els tres anys anteriors a l’any de
l’última collita (període de referència) d’acord amb les
disposicions del títol II del Reglament (CEE) 2075/1992
i del títol V del Reglament (CE) 2848/1998.

Quan un productor s’incorpori o abandoni una agru-
pació de productors, conserva el dret a la seva pròpia
quota.

2. Quan un productor transmet o ha transmès la
seva explotació a un altre productor, totalment o par-
cialment, inclosa la quota d’un grup de varietats, en algu-
na de les collites d’un període triennal, també es con-
sideren transmesos els lliuraments de les collites corres-
ponents a l’esmentada quota previs a la transmissió, que
s’acumulen als del productor adquirent. En les transmis-
sions parcials de quota d’un grup de varietats s’ha de

respectar la proporcionalitat entre la quota i els lliura-
ments transmesos en relació amb la totalitat de la quota
i els lliuraments del productor.

3. Quan un productor individual aporti la prova que
la seva producció va ser anormalment baixa durant una
collita del seu període de referència, a causa de circums-
tàncies excepcionals, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació ha de determinar, a so�icitud de l’interessat,
presentada davant l’òrgan competent de la comunitat
autònoma abans del 31 de juliol de la collita següent,
la quantitat que es té en consideració en aquella collita
per elaborar el seu certificat de quota. La quantitat no
pot ser superior a les quantitats que figurin als certificats
de quota assignats al productor per a la collita en qüestió.

L’òrgan competent de la comunitat autònoma corres-
ponent ha d’enviar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, abans del 31 d’octubre de la collita següent,
les dades relatives a les quantitats que s’han de reco-
nèixer corresponents a la collita anterior, en suport infor-
màtic amb els registres d’aquestes.

4. Els productors la quota dels quals ha augmentat
a causa d’una cessió temporal, de les definides a l’arti-
cle 11.2.a) d’aquest Reial decret, en una de les collites
d’un període triennal, obtenen, quan es distribueixen les
quotes, una quota de producció proporcional a la mitjana
de les quantitats lliurades, sense considerar, a efectes
de lliuraments d’aquella collita, els lliuraments de pro-
ducció corresponents a la cessió temporal.

Quan l’augment és a causa d’una cessió definitiva,
de les que es defineixen a l’article 11.2.b) d’aquesta dis-
posició, en qualsevol de les collites d’un període triennal,
obtenen, quan es distribueixen les quotes, una quota
proporcional a la mitjana de les quantitats lliurades, inclo-
sos a efectes de quantitats lliurades els lliuraments de
producció corresponents a la cessió definitiva.

5. Dins de cada període triennal, el Ministeri d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació ha de determinar anual-
ment les quotes corresponents als productors, per grups
de varietats, considerant els moviments de quotes entre
productors aprovats l’any anterior, les possibles modi-
ficacions de les quotes per reduccions legalment pre-
vistes o per resolucions administratives o judicials, així
com les quantitats procedents de quotes de producció
no utilitzades per formalitzar contractes.

Article 3. Assignacions de quotes.

1. Els productors que tinguin lliuraments de tabac
reconeguts en totes o en alguna de les collites del perío-
de de referència, i no hagin transmès la totalitat de les
seves quotes abans de la data establerta a l’apartat
següent, tenen dret a so�icitar, per si mateixos o a través
de les seves agrupacions, l’assignació inicial de quota
per a cada període triennal, així com l’assignació inicial
de quotes del període triennal per a les collites del segon
i el tercer any del trienni.

2. Les so�icituds anuals d’assignacions de quotes,
adreçades al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
han de contenir, almenys, les dades recollides a l’annex 1
i s’han de presentar, abans del 10 de gener de l’any
de la collita, davant l’òrgan competent de la comunitat
autònoma afectada o per qualsevol altre dels cursos que
preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú. L’agrupació de
productors que so�iciti assignacions de quotes ha d’a-
portar una llista nominativa dels seus membres produc-
tors.

3. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha
de remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
en un termini de quinze dies naturals comptats des de
la presentació, la corresponent proposta de resolució
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de les so�icituds, adjuntant-hi una còpia del suport infor-
màtic que en conté els registres.

4. A la vista de la proposta esmentada, el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de dictar les reso-
lucions a què es refereixen els apartats 5 i 6 d’aquest
article i notificar-les als interessats, en els termes que
recullen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992.

5. Assignació inicial de quota per a cada període
triennal: el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
d’acord amb l’article 2 d’aquest Reial decret, dicta una
resolució d’assignació de quotes el primer any del trienni,
per grup de varietats, per a cada període triennal, a les
agrupacions de productors, amb indicació de les quotes
individuals dels seus membres productors, i als produc-
tors individuals no afiliats a una agrupació de productors,
que s’ha de notificar degudament als interessats. El
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’adjuntar
un suport informàtic que contingui la informació de cada
productor individual afectat per les resolucions dictades.

6. Assignació inicial de quota del període triennal
per a les collites del segon i tercer any del trienni: el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb
l’apartat 5 de l’article 2 d’aquest Reial decret, ha de
dictar una resolució d’assignació de quota en el segon
i tercer any de cada període triennal, per grup de varie-
tats, a les agrupacions de productors i als productors
individuals no afiliats a una agrupació de productors,
que ha de ser degudament notificada als interessats.
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’ad-
juntar un suport informàtic que contingui la informació
de cada productor individual afectat per les resolucions
dictades.

Article 4. Modificació de les assignacions de quotes.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot
modificar l’assignació inicial de quotes per a cada període
triennal, i l’assignació inicial de quotes del període trien-
nal per a les collites del segon i tercer any del trienni,
en els casos següents:

a) Com a conseqüència de la facultat que la nor-
mativa vigent concedeix a les agrupacions de productors,
de distribuir de forma diferent la quota assignada, per
tal de millorar la distribució de la producció, d’acord amb
el que disposa l’article 5.5 d’aquest Reial decret.

b) Com a conseqüència dels moviments anuals de
quotes comunicats o autoritzats, d’acord amb el que dis-
posa el capítol III d’aquesta norma.

c) Com a conseqüència del fet que es produeixin
modificacions anuals del llindar de garantia per a cada
grup de varietats, d’acord amb el que disposa el capítol II
d’aquest Reial decret.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
de dictar, en compliment del que disposa l’apartat 1,
una resolució de modificació de la quota assignada, per
grup de varietats, per a la contractació de cada collita,
a les agrupacions de productors i als productors indi-
viduals no afiliats a una agrupació de productors, que
ha de ser degudament notificada als interessats. El Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’adjuntar un
suport informàtic que contingui la informació de cada
productor individual afectat per les resolucions dictades.

Article 5. Emissió de certificats de quotes a membres
d’agrupacions de productors.

1. Quan les resolucions d’assignació o de modifi-
cació de quota per grup de varietats, en qualsevol de
les situacions indicades a l’article anterior, recaiguin en
una agrupació de productors reconeguda, aquesta ha
de comunicar a cada membre de l’agrupació la seva

quota, de conformitat amb la resolució corresponent
emesa pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

2. La comunicació de la quota, corresponent a cada
productor membre de l’agrupació de productors, s’ha
de fer mitjançant l’emissió del certificat corresponent
de quota, que ha de contenir, almenys, les dades que
figuren als annexos 2 A, 2 B i 2 C, d’acord amb les
disposicions del capítol I del títol V del Reglament (CE)
2848/1998.

3. Les agrupacions de productors han d’emetre a
cada productor individual membre, signats per l’òrgan
corresponent de l’agrupació, els diferents certificats de
quotes de producció esmentats al punt anterior, per grup
de varietats, en un document original únic on s’indiqui
el nom, el número d’identificació fiscal i el domicili de
l’agrupació, així com les dades identificatives del pro-
ductor individual: nom i cognoms o raó social, número
o codi d’identificació fiscal, domicili, terme municipal de
cultiu, lliuraments del període de referència, si s’escau,
i quota assignada. Aquests certificats s’han de lliurar
als interessats en un termini de deu dies naturals, comp-
tats a partir de la data de la notificació corresponent
de l’assignació de quota a l’agrupació.

4. Les agrupacions de productors han de comunicar
a l’òrgan competent de la comunitat autònoma afectada,
en un termini de cinc dies naturals, comptats a partir
de l’acabament del termini de notificació de les corres-
ponents certificacions de quota als productors indivi-
duals de l’agrupació, els documents que acrediten que
els productors individuals han rebut la notificació dels
seus certificats corresponents de quotes.

5. Quan una agrupació de productors rebi les reso-
lucions d’assignació inicial de quota, a què es refereixen
els apartats 5 i 6 de l’article 3 d’aquest Reial decret,
aquesta pot dur a terme una distribució diferent per tal
de millorar l’organització de la producció, amb l’acord
de tots els membres de l’agrupació.

L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de
proposar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
les dades exactes de quotes i de lliuraments de referència
de la distribució realitzada, que ha de complir el que
disposen els apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 2 d’aquest
Reial decret, i remetre una còpia de l’acord esmentat
abans, així com una còpia del suport informàtic que con-
tingui els registres d’aquesta, en un termini de vint dies
naturals, comptats a partir de la data de la notificació
de l’assignació de quota a l’agrupació.

Tenint en compte la petició formulada, i efectuant
les comprovacions oportunes, el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació ha de dictar una resolució de modi-
ficació de quotes per al període triennal en un termini
de deu dies naturals, comptats a partir de la data de
recepció de la proposta de la nova distribució. Per comu-
nicar als productors la nova distribució de quotes i lliu-
raments de referències, cal atenir-se al que disposen els
apartats anteriors.

CAPÍTOL II

Modificacions anuals del llindar de garantia

Article 6. Transferència de quantitats del llindar de
garantia d’un grup de varietats a un altre.

1. De conformitat amb el que estableix l’apartat 4
de l’article 9 del Reglament (CEE) 2075/1992, el Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació proposa, si s’escau,
a través del curs corresponent a la Comissió Europea,
perquè les autoritzi, les transferències de quantitats del
llindar de garantia entre grups de varietats per a cada
collita. Aquesta proposta es realitza tenint en compte
les condicions del mercat i amb la consulta prèvia del
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Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació als produc-
tors, a les organitzacions de productors agraris i les
empreses de primera transformació respecte a la neces-
sitat de transferència de quantitats entre grups de varie-
tats i a la seva quantificació. Les transferències es fan
segons criteris objectius i publicats, fixats pel Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i tenint en compte
el dictamen de les organitzacions interprofessionals; així
mateix, s’ha de respectar el principi de neutralitat pres-
supostària mitjançant l’aplicació, si escau, de coeficients
correctors als quilos transmesos.

2. Les so�icituds de transferències de quantitats les
presenten les agrupacions de productors i els productors
individuals, per a cada collita, davant l’òrgan competent
de la comunitat autònoma afectada abans de l’1 d’abril
de l’any de la collita, amb expressió de les quantitats
per a les quals se so�icita la transferència d’un grup
a un altre grup de varietats, i han de contenir, almenys,
les dades recollides a l’annex 3 i s’hi ha d’adjuntar l’o-
riginal de la resolució o el certificat de quota del pro-
ductor. L’òrgan competent de la comunitat autònoma
ha de remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació en un termini de quinze dies naturals, comptats
des de la presentació, la corresponent proposta de reso-
lució de les so�icituds, adjuntant-hi una còpia del suport
informàtic que en contingui els registres.

CAPÍTOL III

Moviments de quotes de producció

Article 7. Comunicació o so�icitud, resolució i notifi-
cació de moviments de quotes.

1. En el cas que, en virtut del que disposa la nor-
mativa comunitària, es transfereixin, s’unifiquin, s’inter-
canviïn o se cedeixin les seves quotes, amb els corres-
ponents lliuraments de referència, els productors, amb
indicació, si s’escau, de l’agrupació de productors de
la qual són membres, han de comunicar o so�icitar
aquest moviment, en un escrit adreçat al Ministeri d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació, que contingui, almenys,
les dades que figuren als annexos d’aquest Reial decret,
abans del 21 de març de l’any de la collita, que s’ha
de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat
autònoma en la qual radiqui l’explotació, o la major part
d’aquesta, del productor que transmet la seva quota,
adjuntant-hi la documentació que per a cada cas s’es-
pecifica en aquest Reial decret.

2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma
corresponent ha d’enviar al Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, abans del 21 d’abril de l’any de la collita,
i una vegada comprovada la totalitat de la documentació
exigida, una proposta de resolució acompanyada dels
originals dels expedients de comunicació o de so�icitud
ordenats per tipus de moviment i agrupació de produc-
tors del transmitent, adjuntant-hi una còpia del suport
informàtic que en contingui els registres.

3. En tot cas, s’ha d’acreditar fefaentment la titu-
laritat de la quota que es transmet, adjuntant-hi l’original
de la resolució d’assignació o del certificat de quota per
al trienni del grup de varietats. En el cas que se so�iciti
més d’un moviment de la quota, d’un grup de varietats
del transmitent, s’ha d’indicar en quin expedient consta
l’original, i a la resta dels expedients s’hi ha d’adjuntar
una còpia de l’original esmentat.

4. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació dic-
ta cada any una resolució de modificació de quota del
període triennal resultant dels moviments de quota auto-
ritzats a cada collita, per grup de varietats, a les agru-
pacions de productors i als productors individuals no
afiliats a una agrupació de productors, que ha de ser

degudament notificada als interessats. El Ministeri d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació ha d’adjuntar un suport
informàtic que contingui la informació de cada productor
individual afectat per les resolucions dictades.

5. Les transmissions parcials de quota d’un grup
de varietats només s’autoritzen quan la quota resultant,
per al transmitent i per a l’adquirent, sigui almenys de
500 quilograms.

Article 8. Transferència d’explotació de producció de
tabac.

Una explotació de producció de tabac es pot transferir
a un tercer, a títol onerós o gratuït, totalment o par-
cialment, sigui quina sigui la modalitat de transferència,
amb el seu corresponent dret de quota de producció,
de conformitat amb el que estableixen els apartats 1,
2 i 3 de l’article 31 del Reglament (CE) 2848/1998.
Excepte en el cas de transmissions «mortis causa», el
nou productor obté el dret al certificat de quota de pro-
ducció sempre que la seva so�icitud de transferència
hagi estat presentada abans del 21 de març de l’any
de la collita davant l’òrgan competent de la comunitat
autònoma. En tot cas, s’ha d’acreditar fefaentment la
transferència de l’explotació. Els òrgans competents de
les comunitats autònomes i del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació poden so�icitar la documentació que
considerin necessària en cada modalitat de transferència.

La so�icitud s’ha de presentar davant l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma, i ha de contenir,
almenys, les dades que figuren a l’annex 4 A, i la docu-
mentació que s’indica a continuació:

a) Comunicació o so�icitud de la transferència pel
titular de la quota, indicant la quantitat i el grup de varie-
tats transferit, així com les dades identificatives dels com-
pareixents: el número o codi d’identificació fiscal, nom
i cognoms, adreça, identificació de l’explotació i iden-
tificació de l’agrupació de productors del transmitent i
de l’adquirent de la quota.

b) Original de la resolució d’assignació o del cer-
tificat de quota del transmitent per al trienni del grup
de varietats que s’ha de transferir.

c) Acreditació fefaent de transmissió de la titularitat
de l’explotació mitjançant escriptura pública, o de l’arren-
dament mitjançant el contracte corresponent, així com
un document acreditatiu d’haver practicat l’autoliquida-
ció de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats, que afecta una superfície apta per
al cultiu del tabac i suficient per a la producció de la
quota transferida. L’acreditació ha de reflectir la refe-
rència cadastral de la parce�a o parce�es objecte de
la transacció i especificar que amb la finca es transfereix
la quota i els seus corresponents lliuraments de refe-
rència, llevat que hi hagi disposicions contractuals en
contra. En els casos en què la superfície objecte de la
transferència ocupi només una part de la parce�a cadas-
tral s’hi ha d’adjuntar un croquis en què es reflecteixi
quina és la porció transferida amb aquesta finalitat.

d) En el cas d’arrendament, la transferència dura
com a màxim el que duri l’arrendament, i queda sense
efecte a petició d’una part, amb l’acreditació fefaent prè-
via de l’acabament de l’arrendament, presentant un
document on s’especifiquin les quotes que corresponen
a arrendador i arrendatari, i l’original de la resolució d’as-
signació o del certificat de quota del transmitent per
al trienni del grup de varietats per transferir.

e) En el cas de transmissions «mortis causa», comu-
nicació o so�icitud per part dels hereus legals, acreditant
l’assignació de quota corresponent al causant i la con-
dició d’hereus.
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Article 9. Unificació familiar de quotes.

Quan diversos membres d’una mateixa família explo-
tin, o hagin explotat en comú, una explotació de tabac
han de so�icitar la unificació en una sola quota, per
grups de varietats, de les quotes familiars individuals,
que han de correspondre a la totalitat d’aquestes, i pre-
sentar, almenys, les dades que figuren a l’annex 4 A,
i la documentació següent:

a) So�icitud de la unificació pels titulars de les quo-
tes, indicant les quantitats per grup de varietat per uni-
ficar, així com les dades identificatives del transmitent
i de l’adquirent de la quota unificada.

b) Original de la resolució d’assignació o del cer-
tificat de quota del transmitent per al trienni del grup
de varietats que s’ha d’unificar.

c) Acreditació que l’adquirent té quota del grup de
varietats que s’unifica.

d) Acreditació fefaent del nexe familiar.
e) Declaració responsable per part dels transmitents

i de l’adquirent que es tracta de la mateixa explotació.

La unificació familiar pot quedar sense efecte a petició
d’una part, amb la presentació prèvia d’un acord en què
s’especifiqui la quota, de cada grup de varietats, que
correspon a les parts que hi intervenen.

Article 10. Intercanvi de quotes.

Els productors que, d’acord amb el que preveu la
normativa comunitària, acordin intercanviar quotes de
producció pertanyents a dos grups de varietats diferents,
han de presentar davant l’òrgan competent de la comu-
nitat autònoma en què radiqui l’explotació més gran,
o la major part d’aquesta, almenys les dades que figuren
a l’annex 4 B, i la documentació següent: l’acord d’in-
tercanvi de quotes de producció, els originals de les reso-
lucions d’assignació o dels certificats de quota per al
trienni dels grups de varietats per intercanviar.

L’intercanvi equival a una cessió definitiva.

Article 11. Cessió temporal i definitiva de quota.

1. En virtut del que disposa la normativa comuni-
tària, un productor individual pot cedir a un altre pro-
ductor individual, de forma temporal o definitiva, la tota-
litat o una part de la quota que li hagi estat assignada,
mitjançant una so�icitud que contingui, almenys, les
dades que figuren al model de l’annex 4 C.

2. D’acord amb el que disposa l’article 1 del Regla-
ment 2848/1998, als efectes d’aquest Reial decret, es
considera:

a) Cessió temporal. La cessió de les quantitats esti-
pulades als certificats de quota de producció durant un
període màxim d’un any no renovable durant el període
triennal de distribució de les quotes.

b) Cessió definitiva. La cessió de les quantitats esti-
pulades als certificats de quota de producció durant un
període superior a un any dins del període triennal de
distribució de quotes.

3. Les cessions de quota s’han d’ajustar als requisits
següents:

a) Que la quota corresponent a la resolució d’as-
signació o el certificat de quota del cedent per al grup
de varietats objecte de la cessió no estigui coberta encara
per un contracte de cultiu.

b) Que el beneficiari de la cessió ja disposi d’una
quota de producció, a l’efecte de la qual ha de presentar
una fotocòpia de la resolució d’assignació o del certificat
de quota del trienni del cessionari per al grup de varietats

que té. Quan la cessió de quota es refereixi únicament
a una part de les quantitats registrades en la resolució
d’assignació o al certificat de quota, el beneficiari de
la cessió ha de tenir quota de producció per al grup
de varietats objecte de la cessió.

c) Que la cessió hagi estat objecte d’un acord escrit
entre les parts interessades, en el qual es faci referència
a la resolució d’assignació o al certificat de quota de
producció en el qual estiguin inscrites una part o la tota-
litat de les quantitats objecte de la cessió.

d) Que l’acord escrit anterior hagi estat presentat
per ser registrat a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma on radiqui l’explotació, o la major part d’a-
questa, del productor que cedeix la quota, en un termini
de trenta dies naturals a partir del 20 de febrer de l’any
de la collita.

e) Que es presenti l’original de la resolució d’assig-
nació o del certificat de quota del transmitent per al
trienni del grup de varietats que se cedeix.

f) Que, si el cedent del certificat de quota és membre
d’una agrupació de productors, la cessió hagi estat auto-
ritzada per l’agrupació en el cas que el beneficiari de
la cessió no pertanyi a la mateixa agrupació de produc-
tors. L’autorització ha de ser concedida per l’agrupació
de productors quan cap dels seus membres hagi mostrat
interès a utilitzar la quota objecte de la cessió en les
condicions ofertes. Si la cessió s’efectua entre productors
de la mateixa agrupació de productors s’ha d’informar
l’agrupació de la cessió. A aquests efectes, l’agrupació
ha d’expedir un document acreditatiu d’autorització de
la cessió o que acrediti que ha estat informada.

g) En el cas de cessions definitives, els productors
que cedeixen han d’aportar la prova d’haver formalitzat
contractes de cultiu durant els tres anys anteriors uti-
litzant les quotes objecte de la cessió.

4. L’òrgan competent de la comunitat autònoma en
què radiqui l’explotació, o la major part d’aquesta, del
productor cedent de la quota, ha de registrar l’acord
previst al paràgraf c) de l’apartat 1 en un termini de
quinze dies naturals, a partir de la seva presentació, des-
prés de comprovar que es compleixen les condicions
que preveuen els paràgrafs a), b), d), e), f) i g), i verificar
que s’ha presentat la documentació oportuna.

5. L’òrgan competent de la comunitat autònoma
corresponent ha d’enviar al Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, dins del termini anterior, una proposta
de resolució de cessions, acompanyada dels originals
dels expedients de cessió, ordenada per agrupacions de
productors dels cedents de quotes, adjuntant-hi una
còpia del suport informàtic que contingui els registres
corresponents.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de
dictar als productors les resolucions corresponents, en
un termini de quinze dies naturals, comptats a partir
de la recepció de la proposta realitzada per la comunitat
autònoma, i comunicar-ho a les comunitats autònomes
afectades.

6. Les cessions de quotes que preveu l’apartat 1
no es poden fer per a quantitats inferiors a 100 qui-
lograms, excepte en els casos de quota de producció
inferiors a 100 quilograms que se cedeixin en la seva
totalitat.

7. Les cessions temporals només poden ser auto-
ritzades per a un període màxim d’un any, no renovable,
durant cada període triennal de quotes.

Article 12. Altes i baixes de quotes de productors en
agrupacions.

Quan un productor s’incorpori, o abandoni una agru-
pació de productors, totes les seves quotes hi causen
alta o baixa. El productor i l’agrupació han de presentar
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davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma
afectada, almenys, les dades que figuren a l’annex 5,
i la documentació que s’indica a continuació:

a) Comunicació de l’alta o la baixa per l’agrupació
de productors i el productor individual, indicant la quota
per grup de varietats, així com les dades identificatives
dels compareixents. La comunicació ha d’estar signada
per les parts que hi intervenen.

b) Original de la resolució d’assignació o del cer-
tificat de quota del productor individual per al trienni
de cada grup de varietats.

c) Acreditació fefaent de l’acord d’admissió o de
baixa del so�icitant a l’agrupació de productors.

CAPÍTOL IV

Programa de readquisició de quotes

Article 13. Beneficiaris i so�icituds.

1. Per facilitar la reconversió dels productors que,
de manera individual i voluntària, decideixin abandonar
el sector, s’ha d’aplicar un programa de readquisició de
quotes amb reducció corresponent dels llindars de garan-
tia, si les quotes són adquirides a càrrec del FEOGA-Garantia.

2. Només tenen dret a aquest programa els pro-
ductors que presentin la prova d’haver formalitzat un
contracte de cultiu durant els tres anys anteriors utilitzant
les seves quotes corresponents.

3. El productor que no sigui membre d’una agru-
pació de productors i decideixi abandonar el sector, ha
de presentar una so�icitud davant l’òrgan competent de
la comunitat autònoma on radiqui la seva explotació,
adreçada al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
que contingui, almenys, les dades recollides a l’annex 6,
abans de l’1 de setembre de cada collita. Quan el pro-
ductor pertanyi a una agrupació de productors, també
ha de presentar la so�icitud, i el mateix ha de fer l’a-
grupació de productors corresponent.

4. Durant un període de quatre mesos comprès
entre l’1 de setembre i el 31 de desembre el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de fer pública la
intenció de venda de manera que altres productors
puguin comprar la quota abans de la readquisició efectiva
a càrrec del FEOGA-Garantia.

5. Els productors individuals que pertanyin a la
mateixa agrupació que el productor que hagi decidit
abandonar el sector i la mateixa agrupació tenen prioritat,
per aquest ordre, sobre els altres productors per comprar
les quotes ofertes al programa de readquisició.

6. Les quotes adquirides per aquest procediment
queden regulades segons el que estableix per a cessions
definitives de quotes l’article 11 d’aquest Reial decret.

7. Els productors les quotes dels quals hagin estat
readquirides tenen dret a rebre els imports a què es
refereix l’article 36 del Reglament (CE) 2848/1998.

CAPÍTOL V

Agrupacions de productors

Article 14. Reconeixement.

1. Als efectes del que estableix aquest Reial decret,
poden ser reconegudes com a agrupacions de produc-
tors de tabac les cooperatives agràries, les societats agrà-
ries de transformació i qualsevol altra entitat amb per-
sonalitat jurídica que compleixi les condicions que es
determinen a la normativa comunitària i nacional.

2. Les agrupacions de productors no poden exercir
l’activitat de primera transformació. Així mateix, un pro-
ductor de tabac només pot pertànyer a una agrupació.

3. Les entitats que vulguin ser reconegudes com
a agrupacions de productors han de presentar la so�i-
citud, abans del 15 de novembre de l’any anterior al
de la collita per a la qual se so�icita el reconeixement,
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma
corresponent o davant el Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, d’acord amb el que estableix l’apartat 5.

4. Les agrupacions de productors han de complir
les condicions de reconeixement que estableix l’arti-
cle 3 del Reglament (CE) 2848/98.

De conformitat amb el que estableix el paràgraf e)
de l’apartat 1 de l’article 3 del Reglament (CE) 2848/98,
les agrupacions de productors han de tenir certificats
de quotes per una quantitat mínima de 850 tones mètri-
ques i amb un nombre mínim de 100 productors. A
les regions de producció de Castella i Lleó, Navarra i
la zona del Campezo, al País Basc, la quantitat mínima
és de 168 tones mètriques, amb un nombre mínim de
50 productors. Aquestes quantitats mínimes poden ser
modificades per la variació dels llindars de garantia
vigents a cada collita del període triennal.

5. El reconeixement de les agrupacions de produc-
tors correspon:

a) A l’òrgan competent de la comunitat autònoma:

1r Quan l’àmbit geogràfic de l’entitat no superi el
d’una comunitat autònoma.

2n Quan l’àmbit geogràfic de l’entitat superi el d’una
comunitat autònoma i, almenys, el 90 per 100 de la
superfície de cultiu dels membres de l’entitat hi estigui
ubicada.

b) Al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
en els altres casos.

L’òrgan competent hi ha de dictar una resolució moti-
vada en el termini de seixanta dies naturals, a partir
de la data de presentació de les so�icituds. Les comu-
nitats autònomes han de comunicar al Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació les resolucions de reconeixe-
ment dictades.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de
disposar d’un registre d’agrupacions de productors de
tabac, en el qual s’han d’inscriure les entitats recone-
gudes anteriorment, així com les que ho siguin d’acord
amb aquest Reial decret.

6. Cada agrupació de productors ha de presentar
anualment, abans del 15 de novembre, l’actualització
de les dades necessàries per al reconeixement i ha de
comunicar a l’òrgan competent les possibles modifica-
cions que s’han produït respecte del període anterior.

7. L’agrupació de productors que el 15 de setembre
compleixi les condicions de reconeixement pot mantenir
el reconeixement per a la collita de l’any següent.

8. L’agrupació de productors que deixi de complir
les condicions de reconeixement el 15 de novembre
pot presentar una so�icitud de reconeixement, de con-
formitat amb el que disposa aquest article, abans del
venciment del termini per formalitzar els contractes de
cultiu fixat a l’apartat 1 de l’article 10 del Reglament
(CE) 2848/1998, per tal de poder mantenir el reconeixe-
ment per a la collita del mateix any.

Article 15. Declaració d’extinció del reconeixement.

L’òrgan competent que hagi dictat la resolució de
reconeixement a una agrupació de productors pot decla-
rar extingit aquest reconeixement a l’agrupació de pro-
ductors en els casos que preveuen els articles 6 i 51
del Reglament (CE) 2848/1998.
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CAPÍTOL VI

Empreses de primera transformació del tabac

Article 16. Reconeixement de les empreses de primera
transformació.

1. Les empreses de primera transformació del tabac,
per poder portar a terme les seves activitats en el marc
del règim d’ajuda a la producció del tabac i poder signar
els contractes de cultiu, han de tenir la condició d’au-
toritzades.

2. L’autorització de les empreses de primera trans-
formació correspon:

a) A l’òrgan competent de la comunitat autònoma:

1r Quan l’àmbit geogràfic de l’empresa no superi
el d’una comunitat autònoma.

2n Quan l’àmbit geogràfic de l’empresa superi el
d’una comunitat autònoma, però hi tingui insta�acions
amb capacitat de transformació, almenys, del 90 per
100 de la seva capacitat total.

b) El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en
els altres casos.

Les so�icituds d’autorització de les empreses inte-
ressades s’han de presentar davant l’òrgan competent,
abans del 30 de novembre de l’any anterior, adjuntant-hi
la documentació que acrediti fefaentment el compliment
dels requisits d’autorització que estableix la normativa
comunitària.

3. L’òrgan competent ha de dictar una resolució
motivada en el termini de seixanta dies naturals, a partir
de la data en la qual la so�icitud tingui entrada al registre
competent per tramitar-la.

Article 17. Requisits de les empreses de primera trans-
formació.

1. Als efectes d’obtenir l’autorització, les empreses
de primera transformació interessades han d’oferir les
garanties suficients respecte a la capacitat de transfor-
mació, eficàcia i experiència a l’exercici de les seves
activitats.

2. Els requisits indispensables per obtenir el reco-
neixement són els següents:

a) La gestió en el seu nom i per compte propi d’ins-
ta�acions idònies per a la primera transformació del
tabac. La idoneïtat de les insta�acions de primera trans-
formació ha de respondre a les característiques que indi-
ca l’article 18 d’aquest Reial decret.

b) Disposar d’una insta�ació de primera transforma-
ció en règim de propietat, arrendament o qualsevol altra
forma d’ús legalment obtingut.

c) L’empresa de primera transformació ha de trans-
formar en les seves insta�acions, almenys, el 50 per
100 del tabac contractat anualment. Per a una empresa
de primera transformació que iniciï les seves activitats
a Espanya, es requereix una disponibilitat exclusiva de
les insta�acions, com a mínim, de dos anys i disposar
d’una capacitat financera suficient en relació amb el
tabac que contracta.

d) Presentació de l’oportú certificat d’inscripció al
registre d’indústries agràries corresponent.

Article 18. Característiques d’una empresa de primera
transformació.

Perquè es considerin adequades les insta�acions d’u-
na empresa de primera transformació han de tenir:

1r Locals adequats per a la recepció de tabac cru,
la seva inspecció, emmagatzemament, fermentació i ela-

boració industrial (processament de fulla i batuda), així
com per a emmagatzemament de producte acabat en
farcells o caixes.

2n Els equips de primera transformació idonis,
segons el procés industrial, han d’incloure la maquinària
específica següent:

a) Condicionadors d’humitat.
b) Cintes d’alimentació.
c) Humidificadors.
d) Cinta de classificació.
e) Túnel continu d’assecatge (reassecatge).
f) Premsa i línia d’evacuació.
g) Laboratori d’anàlisi amb equips de mesurament

d’humitat adequats a la reglamentació comunitària.

Aquestes característiques s’han de reflectir a l’opor-
tuna acta de control, i s’hi han d’adjuntar els corres-
ponents plànols dels equips, de les insta�acions i de
les edificacions.

Article 19. Extinció i pèrdua de l’autorització.

L’autorització d’empresa de primera transformació es
declara extingida, amb l’audiència prèvia de l’interessat,
quan es comprovi que s’han deixat de complir una o
diverses de les condicions i els requisits d’autorització
previstos en aquest Reial decret, o en els casos previstos
als articles 7 i 53 del Reglament (CE) 2848/1998.

Article 20. Registre d’empreses de primera transforma-
ció autoritzades.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de
disposar del Registre general d’empreses de primera
transformació en el qual s’han d’inscriure les autoritzades
anteriorment, així com les que ho siguin d’acord amb
aquest Reial decret.

CAPÍTOL VII

Règim de primes

Article 21. Contracte de cultiu.

1. El contracte de cultiu s’ha de fer entre un pro-
ductor individual que no sigui membre d’una agrupació
o una agrupació de productors reconeguda que tinguin
assignació de quota, d’una banda, i una empresa de
primera transformació de tabac reconeguda, de l’altra.
El contracte es fa per varietat de tabac, dins de cada
grup de varietats, i la durada no pot passar d’una collita.

2. Els productors individuals només poden fer un
únic contracte per a cada varietat amb una sola empresa
de primera transformació reconeguda. Les agrupacions
de productors poden fer contractes per a una varietat
determinada amb més d’una empresa. Cada productor
membre d’una agrupació només pot figurar en un únic
contracte fet per aquesta agrupació amb una empresa
de primera transformació per a una varietat determinada.

3. El contracte obliga l’empresa de primera trans-
formació a fer-se càrrec de la quantitat de tabac en fulla
que figuri al contracte i el productor individual, o l’a-
grupació de productors, a lliurar aquesta quantitat a l’em-
presa de primera transformació, dins dels límits de la
seva producció real.

4. El contracte ha de contenir, almenys, les dades
a les quals es refereix l’apartat 3 de l’article 9 del Regla-
ment (CE) 2848/1998, incloent-hi, així mateix, el com-
promís de l’empresa de primera transformació de pagar
al productor el preu de compra que estipula el contracte,
segons la qualitat que correspongui, per la quantitat neta
de tabac efectivament lliurada.
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5. La superfície de cultiu de tabac reflectida al con-
tracte, corresponent a una quota determinada dins d’una
parce�a, ha de quedar físicament delimitada de les res-
tants.

6. Les parts interessades d’un contracte de cultiu
poden incrementar, mitjançant una clàusula addicional
escrita, les quantitats contractades dins d’un límit màxim
del 10 per 100 de la quota assignada al productor per
a la collita esmentada, sempre que no hagi lliurat exce-
dents durant la collita precedent.

Article 22. Formalització dels contractes.

1. Excepte en cas de força major, degudament acre-
ditada, els contractes de cultiu s’han de fer fins al dia
30 de maig, inclusivament, de l’any de la collita.

2. Així mateix, excepte en cas de força major, degu-
dament acreditada, els contractes de cultiu s’han d’enviar
a l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en la
qual estiguin ubicades les parce�es conreades, per regis-
trar-los, dins dels deu dies naturals posteriors a la data
límit fixada per formalitzar-los. L’òrgan ha d’enviar còpies
de la documentació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, el qual, en cas que la transformació del
tabac es faci en un altre Estat membre, ha de transmetre
de forma immediata, pel curs corresponent, una còpia
del contracte registrat a l’organisme competent d’aquest
Estat.

3. Si la formalització del contracte excedeix fins a
un màxim de quinze dies naturals la data límit indicada
a l’apartat 1, o el termini esmentat a l’apartat 2, la prima
que s’ha de reembossar es redueix en un 20 per 100.

4. Els contractes de cultiu que es facin entre una
empresa de transformació i una agrupació de productors
han d’anar acompanyats d’una relació nominativa dels
productors i de les seves superfícies conreades de tabac
respectives, així com una llista recapitulativa dels corres-
ponents certificats o resolucions de quotes, dels exce-
dents de tabac de la collita anterior que hagin reportat
a la collita a la qual es refereixen els contractes, i la
diferència entre les dues quantitats; l’esmentada agru-
pació és responsable de la veracitat de totes les dades
que ella mateixa ha subministrat en els contractes. Així
mateix, l’agrupació ha d’adoptar les mesures oportunes
per actualitzar la informació esmentada.

5. Les agrupacions de productors i els productors
individuals no pertanyents a cap agrupació han de pre-
sentar, davant l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma en la qual es va registrar el contracte de cultiu
inicial, com a molt tard el dia 25 d’abril de l’any següent
al de la collita, i sempre després d’haver finalitzat els
lliuraments contractats inicialment, la clàusula addicional
indicada a l’apartat 6 de l’article 21 d’aquest Reial decret,
per registrar-la. Aquest registre té caràcter provisional,
fins que no s’hagi comprovat que el productor no ha
lliurat excedents durant la collita precedent, per ell
mateix, o com a conseqüència d’haver rebut quota d’un
altre productor que hagi fet lliuraments d’excedents en
la collita esmentada.

Article 23. Càlcul de la prima.

1. Les modalitats de distribució de la prima que pre-
veu l’article 4 bis del Reglament (CEE) 2075/1992, les
relacions entre la part variable i el total de la prima apli-
cables a Espanya a partir de la collita 2002, així com
les modalitats de càlcul de la part variable de la prima,
són les que figuren a l’annex V del Reglament (CE)
2848/1998 i les modificacions posteriors.

2. La part fixa de la prima que ha de pagar el pro-
ductor, partint del seu certificat de quota per a la cam-
panya de què es tracti, es calcula en funció del pes

del tabac en fulla de la varietat en qüestió respecte a
la qualitat mínima exigida i rebuda per l’empresa de pri-
mera transformació.

El pes de tabac en fulla corresponent a cada grup
de varietats s’adapta segons el grau d’humitat i els límits
de tolerància fixats per a cada varietat a l’annex 4 del
Reglament (CEE) 2848/1998 i segons els mètodes per
determinar-lo que estableix la normativa comunitària.

3. Per cada lot lliurat, l’import de la part variable
de la prima que s’ha de pagar a una agrupació de pro-
ductors, que al seu torn l’ha de redistribuir íntegrament
a cada membre de l’agrupació, es calcula en funció del
preu de compra pagat per l’empresa de primera trans-
formació per a l’adquisició de cada lot lliurat, d’acord
amb les qualitats que estableix el contracte.

4. D’acord amb el que indica l’apartat 6 de l’arti-
cle 18 del Reglament (CE) número 2848/1998, per cal-
cular la part variable de la prima s’agafa el preu de com-
pra fixat per lot en el moment del lliurament. Això no
obstant, en el cas que sigui necessari realitzar deter-
minacions analítiques específiques de qualitat del tabac,
acordades al contracte de cultiu, els òrgans competents
de les comunitats autònomes poden admetre una demo-
ra, en un termini raonable, per fixar el preu esmentat.

Article 24. Pagament de la prima.

1. A partir de la collita de 2002, els òrgans pagadors
de les comunitats autònomes han d’efectuar el paga-
ment de la prima directament a les agrupacions de pro-
ductors i als productors individuals no pertanyents a cap
agrupació, d’acord amb un certificat de control, aportat
per l’òrgan competent de control de la comunitat autò-
noma, que contingui els lliuraments diaris de cada un
dels productors, siguin membres d’una agrupació o no,
i d’una prova que aquests han percebut l’import del preu
de compra que estableix el contracte.

2. L’organisme pagador de la comunitat autònoma
on es faci el control dels lliuraments ha d’abonar, per
al període de referència de lliuraments que aquesta
determini:

a) L’import de la part fixa de la prima a les agru-
pacions de productors i als productors individuals que
no siguin membres de cap agrupació i l’ajuda específica
a les agrupacions, corresponent a aquests lliuraments,
en un termini de trenta dies naturals comptats a partir
de la data de presentació dels documents esmentats
a l’apartat 1.

b) L’import de la part variable de la prima corres-
ponent a l’agrupació de productors en un termini de
trenta dies naturals, comptats a partir de la data de pre-
sentació dels documents esmentats a l’apartat 1 i d’una
declaració expedida per l’agrupació de productors de
què es tracti, que confirmi el final dels lliuraments de
cada grup de varietats.

3. Les agrupacions han d’abonar als seus produc-
tors la part fixa de la prima i, si s’escau, la part variable,
en un termini de trenta dies naturals a partir de la data
de recepció d’aquests imports.

4. Els organismes pagadors han de fer els abona-
ments dels imports corresponents a les agrupacions de
productors o als productors individuals per transferència
bancària o gir postal, als números dels comptes destinats
a aquests pagaments, que hagin estat comunicats per
aquells als òrgans competents de les comunitats autò-
nomes, i que han d’estar vinculats, en el cas de les agru-
pacions de productors, amb el pagament als seus mem-
bres, igualment per transferència bancària o gir postal,
perquè es puguin conèixer els imports percebuts de les
primes per cada u dels productors esmentats.

5. El tabac excedent de producció, lliurat d’acord
amb la clàusula addicional del contracte, es pot bene-
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ficiar de la prima que es concedeixi a la collita següent,
amb la so�icitud prèvia de l’agrupació, o dels productors
individuals, a l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma on es faci el control dels lliuraments, i aquest ha
d’abonar la prima esmentada a partir del 16 d’octubre
de l’any de la collita següent.

Article 25. Avançament de prima.

1. Les agrupacions, o els productors individuals,
poden so�icitar un avançament de la prima per les quan-
titats de tabac de la collita en curs que puguin lliurar,
d’acord amb la seva quota i amb el contracte fet, l’import
màxim del qual ha de ser igual a la part fixa de la prima
susceptible d’abonament, i està supeditat a la constitució
d’una garantia per l’esmentat import incrementat en un
15 per 100. La garantia s’ha d’ajustar a la norma esta-
blerta pels organismes pagadors de les comunitats autò-
nomes, d’acord amb el que disposa l’article 19 del Regla-
ment (CE) 2848/1998.

2. L’avançament ha de ser abonat als beneficiaris
pels organismes pagadors de les comunitats autònomes,
a partir del 16 d’octubre de l’any de la collita i, com
a molt tard, trenta dies naturals després d’haver-se so�i-
citat i d’haver aportat la prova de la constitució de la
garantia corresponent. Si la so�icitud s’ha presentat
abans del 16 de setembre, el termini de l’abonament
s’amplia a setanta-set dies naturals.

3. L’import de l’avançament abonat es dedueix de
l’import de la prima que s’hagi de pagar a partir del
primer lliurament efectuat.

4. La garantia es torna d’acord amb el certificat de
control expedit per l’òrgan competent de la comunitat
autònoma i, a més, en el cas d’agrupacions, de la pre-
sentació de la justificació del pagament de la prima als
productors d’aquestes que hi tinguin dret.

5. El 50 per 100 de la garantia constituïda es retorna
quan s’hagi assolit el 5 per 100 de la prima per pagar,
d’acord amb els lliuraments de tabac realitzats, i la resta
de la garantia quan s’hagi deduït de l’import total de
la prima per pagar l’import total de l’avançament con-
cedit.

6. Excepte en cas de força major, quan el 15 d’abril
de l’any següent al de la collita, data límit per fer els
lliuraments del tabac contractat, no s’hagin efectuat tots
els que permetin deduir la totalitat de l’avançament con-
cedit de l’import de la prima que correspongui pagar,
la garantia s’ha d’executar per l’import de l’avançament
no recuperat.

7. S’ha de presentar una única so�icitud d’avança-
ment per cada una de les varietats contractades i per
a cada una de les comunitats autònomes en les quals
estiguin ubicats els centres de compres on, previsible-
ment, es faran els lliuraments de tabac. Això no obstant,
en cas que, per una raó justificada, la previsió de lliu-
raments que correspongui a l’avançament no es realitzi
totalment a la comunitat autònoma en la qual s’ha so�i-
citat, per a l’alliberament de la garantia constituïda ser-
veix l’aportació d’un certificat de control dels esmentats
lliuraments per part de l’òrgan competent de l’altra comu-
nitat autònoma.

8. Per a cada una de les varietats, els òrgans com-
petents de les comunitats autònomes no poden admetre
so�icituds d’avançament de la prima, una vegada iniciats
els lliuraments corresponents.

9. El pagament de l’import de l’avançament només
es pot fer per transferència bancària o gir postal als
comptes indicats a l’article 24.4 d’aquest Reial decret.

Article 26. Lliuraments de tabac.

1. Excepte en cas de força major, per tenir dret a
cobrar la prima el productor ha de lliurar tota la seva

producció a l’empresa de primera transformació, com
a molt tard el 15 d’abril de l’any següent al de la collita.

2. El lliurament de tabac s’efectua al centre de trans-
formació o al centre de compra autoritzat per l’òrgan
de control competent de la comunitat autònoma, segons
els requisits i les condicions que es determinin.

3. Si el grau d’humitat, calculat segons els mètodes
per determinar-lo que estableix la normativa comunitària,
és superior o inferior al grau fixat a l’annex IV del Regla-
ment (CE) 2848/1998 per a la varietat en qüestió, s’ha
d’adaptar el pes del tabac en fulla segons el grau d’hu-
mitat i els límits de tolerància que fixa l’esmentat annex.

4. El tabac que es lliuri a l’empresa transformadora
ha de ser de qualitat sana, just i comercial, i estar exempt
de les característiques que figuren a l’annex III del Regla-
ment (CE) 2848/1998.

5. Cada productor ha de comunicar per escrit a l’òr-
gan de control competent de la comunitat autònoma,
com a màxim el 25 d’abril, totes les quantitats de tabac
en fulla que no hagi lliurat a l’empresa de primera trans-
formació i el lloc en què està emmagatzemat aquest
tabac, per tal de controlar-lo.

6. Els productors que no siguin membres d’una
agrupació de productors només poden lliurar a una única
empresa de transformació tabac d’una varietat deter-
minada, per a una mateixa collita.

7. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha
d’enviar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
abans del 15 de juny de la collita següent, amb les espe-
cificacions que aquest determini, les dades relatives als
lliuraments realitzats per les agrupacions i els productors
individuals i sotmesos a control, corresponents a la collita
anterior, correctament validades.

Article 27. Ajuda específica.

1. L’ajuda específica a les agrupacions de produc-
tors, prevista a l’article 4 bis del Reglament (CEE)
2075/1992, és igual al 2 per 100 de la prima.

2. L’ajuda només pot ser utilitzada per les agrupa-
cions per a les finalitats i en les condicions que preveuen
els apartats 2 i 3 de l’article 40 del Reglament (CE)
2848/1998.

3. Les agrupacions de productors reconegudes que
hagin formalitzat un contracte amb una empresa de pri-
mera transformació poden so�icitar, a partir del 16 d’oc-
tubre de l’any de la collita, un avançament de l’ajuda
específica a l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma, l’import del qual es determina sobre la base d’un
màxim del 50 per 100 de la quantitat de tabac que
l’agrupació hagi inclòs al contracte de cultiu en el
moment de presentar la so�icitud d’avançament, amb
la constitució d’una garantia l’import de la qual és,
almenys, igual al de l’avançament, incrementat en un
15 per 100.

4. La garantia es retorna a l’agrupació, mitjançant
la so�icitud d’aquesta que acompanyi la documentació
següent:

a) Un certificat de control expedit per l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma, referent al 50 per
100 dels lliuraments realitzats.

b) Una prova de la percepció de l’import del preu
de compra per l’agrupació per l’esmentat 50 per 100
d’aquests lliuraments.

5. Es presenta una única so�icitud d’avançament
d’ajuda específica per cada una de les varietats con-
tractades i per a cada una de les comunitats autònomes
en les quals estiguin ubicats els centres de compres
on, previsiblement, es fan els lliuraments de tabac. Això
no obstant, en el cas que, per una raó justificada, la
previsió de lliuraments que correspongui a l’avançament
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no es faci totalment a la comunitat autònoma en la qual
s’ha so�icitat, per a l’alliberament de la garantia cons-
tituïda serveix l’aportació d’un certificat de control dels
lliuraments per part de l’òrgan competent de l’altra comu-
nitat autònoma.

CAPÍTOL VIII

Controls, penalitzacions i sancions

Article 28. Controls.

Els òrgans competents de les comunitats autònomes
han de fer els controls administratius i els controls «in
situ», així com els controls dels lliuraments de tabac en
fulla i de la primera transformació i condicionament del
tabac, indicats als articles 43 a 48 del Reglament (CE)
2848/1998 que garanteixin una comprovació eficaç del
compliment del que disposen l’esmentat Reglament i
el Reglament (CEE) 2075/1992, i s’han d’adoptar totes
les mesures addicionals pertinents per a aquesta finalitat.

En el cas de moviment de tabac cru amb destinació
a la transformació i el condicionament en un altre Estat
membre, o en tercers països, l’òrgan competent de la
comunitat autònoma ho ha de posar, de forma imme-
diata, en coneixement del Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, a efectes del seu seguiment. Això mateix
és aplicable respecte al tabac cru procedent igualment
d’altres estats membres o de països tercers.

Article 29. Penalitzacions i sancions.

1. En els casos previstos als articles 6.1 i 2; 7.3;
19.6 i 8; 40.2 bis; 50; 51 (excepte a l’apartat 3), i 53
(excepte a l’apartat 1) del Reglament (CE) 2848/1998,
s’apliquen les pèrdues o reduccions de drets que recullen
els esmentats preceptes.

2. Així mateix, en els casos que esmenten els arti-
cles 6.3; 52, i 53.1 del mateix Reglament, són aplicables
les sancions que s’hi preveuen.

3. Això no obstant, les mesures a què a�udeixen
els articles 19.8 i 50 a 53 del Reglament (CE)
2848/1998 no són aplicables en cas de força major.

CAPÍTOL IX

Coordinació tècnica i subministrament d’informació

Article 30. Base de dades del règim de quotes.

Al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació es man-
té la base de dades informatitzada creada de conformitat
amb el que estableix l’article 38 del Reglament (CE)
2848/1998.

Article 31. Actuacions de coordinació tècnica i de sub-
ministrament d’informació.

1. El FEGA, en la seva condició d’organisme de coor-
dinació dels organismes pagadors, a efectes del que pre-
veuen l’article 4.1.b) del Reglament (CE) 1258/1999

del Consell, de 17 de maig, de finançament de la política
agrícola comuna, i l’article 2 del Reial decret
2206/1995, de 28 de desembre, pel qual es regulen
les actuacions interadministratives relatives a les des-
peses de la Secció Garantia del Fons Europeu d’Orien-
tació i Garantia Agrícola, porta a terme les actuacions
necessàries amb les comunitats autònomes afectades
per aconseguir l’aplicació i l’execució harmonitzada de
la normativa comunitària i nacional del règim d’ajuts a
què fa referència aquest Reial decret en tot el territori
nacional.

2. D’acord amb el que preveuen els articles 4 i 9
de la Llei 30/1992, així com el que estableix el Reial
decret 2206/1995, les diferents administracions públi-
ques estan obligades a subministrar la informació neces-
sària per aplicar els reglaments comunitaris i, en especial,
per comunicar-la a la Comissió Europea per part del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Disposició addicional única. Formalització de contrac-
tes per a la collita de 2002.

Sense perjudici del que disposa l’apartat 1 de l’arti-
cle 22 d’aquest Reial decret, per a la collita de 2002
els contractes de cultiu s’han de fer, excepte en cas
de força major, com a màxim, el 30 de juny de 2002,
d’acord amb el que disposa el Reglament (CE) 486/-
2002, de 18 de març, pel qual es modifica el Reglament
(CE) 2848/1998 respecte a l’establiment de determi-
nades dates límit en el sector del tabac cru.

Disposició final primera. Títol competencial.

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

Disposició final segona. Facultat de desplegament i
aplicació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per adoptar, en l’àmbit de la seva competència,
les mesures necessàries per al desplegament i el com-
pliment d’aquest Reial decret i, en particular, per modi-
ficar els annexos i les dates referides al text, de manera
que estigui coordinat amb el que la normativa comu-
nitària estableixi a l’efecte.

Disposició final tercera. Entrada en vigor i aplicació.

Aquesta disposició entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable a
les collites de 2002 i següents.

Madrid, 12 de juliol de 2002.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE
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ANNEX 1

SOL·LICITUD D’ASSIGNACIÓ DE QUOTA DE PRODUCCIÓ DE TABAC PER AL
TRIENNI .../...

AGRUPACIÓ DE PRODUCTORS: PRODUCTOR INDIVIDUAL:
(marqueu el que correspongui)

MANIFESTA:

Que, en la seva condició de productor individual o en la seva condició de president/gerent de l’agrupació de
productors .......................................... , amb els productors membres que figuren a la llista nominativa adjunta ordenada per
grups de varietats i alfabèticament:

- tenen lliuraments de tabac reconeguts en totes o en alguna de les collites del període
de referència ( ——— / ——— / —— ), i

- no han transmès la totalitat de la seva quota abans de la data d’aquesta sol·licitud

SOL·LICITA:

L’assignació de la quota de tabac que li correspongui de conformitat amb la normativa comunitària i nacional aplicable.

...................... , ........ de .................. de .........

Signat: .................................................

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA.
MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Identificació
 sol·licitant

Cognoms i nom del productor individual o del representant de l’Agrupació NIF/CIF

Domicili Localitat Codi postal Província CC.AA.

Agrupació de productors a qui representa Telèfon CIF
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ANNEX 2A

APA
Nom .............................................................................................
CIF ..............................................................

CERTIFICAT DE QUOTA DE PRODUCCIÓ DE TABAC PER AL TRIENNI...... / .........

COLLITA ............. GRUP ........

El senyor ................................................................... amb NIF ............................... , en la seva condició de president d’aquesta
agrupació de productors de tabac, d’acord amb la normativa comunitària i nacional aplicable i amb la resolució
d’assignació de quota de producció de tabac per a aquest trienni, notificada a aquesta agrupació de productors per la
Direcció General d’Agricultura, al productor individual membre de la seva agrupació:

El senyor (o raó social) ....................................................................................................amb NIF/CIF .......................... amb
domicili al c. .................................................................................................... núm. ................................................... població
..................................................... codi postal ......................................................................... província ..................................
l’explotació del qual radica al terme municipal de .................................................................................................

CERTIFICA:

Que té els lliuraments de tabac reconeguts, procedents de transmissions de quotes en collites anteriors o

VARIETATS Collita ..................... (kg) Collita ....................... (kg) Collita ................... (kg)

Que la seva QUOTA INICIAL per al trienni /  és:

GRUP DE VARIETATS Quota inicial trienni ———— / ———  (kg)

Que una vegada minorada la quota inicial indicada en ................ kg, a causa, si s’escau, de la reducció per

GRUP DE VARIETATS Quota trienni ——————— / ———  (kg)

........................................... , ......... de ............................. de ..................
El president,

(signatura i segell)

directament realitzats i afectats pels canvis de grups realitzats el 2001, que s’indiquen per al període esmentat:

penalitzacions de ....................... kg, la seva quota resultant per al trienni, és:
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ANNEX 2B

APA
Nom .............................................................................................
CIF ..............................................................

CERTIFICAT DE QUOTA DE PRODUCCIÓ DE TABAC PER AL TRIENNI...... / .........
RESULTANT DELS MOVIMENTS DE QUOTA AUTORITZATS.

COLLITA ............. GRUP ........

El senyor ................................................................... amb NIF ............................... , en la seva condició de president d’aquesta
agrupació de productors de tabac, d’acord amb la normativa comunitària i nacional aplicable i amb la resolució
d’assignació de quota de producció de tabac per a aquest trienni, notificada a aquesta agrupació de productors per la
Direcció General d’Agricultura, al productor individual membre de la seva agrupació:

El senyor (o raó social) ....................................................................................................amb NIF/CIF .......................... amb
domicili al c. .................................................................................................... núm. ................................................... població
..................................................... codi postal ......................................................................... província ..................................
l’explotació del qual radica al terme municipal de .................................................................................................

CERTIFICA:

Que la seva quota per al trienni .................. / ...................  ha estat modificada, i en resulta la quota següent:

QUOTA TRIENNI DESPRÉS DE
GRUP MOVIMENTS

(kg)

........................................... , ......... de ............................. de ..................
El president,

(signatura i segell)
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ANNEX 2C

APA
Nom .............................................................................................
CIF ..............................................................

CERTIFICAT DE QUOTA DE PRODUCCIÓ DE TABAC DEL TRIENNI ........... / .........
PER A LA CONTRACTACIÓ.

COLLITA ............. GRUP ........

El senyor ................................................................... amb NIF ............................... , en la seva condició de president d’aquesta
agrupació de productors de tabac, d’acord amb la normativa comunitària i nacional aplicable i amb la resolució
d’assignació de quota de producció de tabac per a aquest trienni per a la contractació de la collita, que ha tingut en
compte els moviments i/o la transferència de quantitats de llindar de garantia entre grups de varietats autoritzats,
notificada a aquesta agrupació de productors per la Direcció General d’Agricultura, al productor individual membre de
la seva agrupació:

El senyor (o raó social) ....................................................................................................amb NIF/CIF .......................... amb
domicili al c. .................................................................................................... núm. ................................................... població
..................................................... codi postal ......................................................................... província ..................................
l’explotació del qual radica al terme municipal de .................................................................................................

CERTIFICA:

Que la quota per contractar resultant, si s’escau, dels moviments i/o transferència de quantitats de llindar de
garantia entre grups de varietats autoritzats és:

QUOTA CONTRACTACIÓ
GRUP (kg)

........................................... , ......... de ............................. de ..................
El president,

(signatura i segell)
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ANNEX 3

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA DE QUANTITATS DEL LLINDAR DE GARANTIA
D’UN GRUP DE VARIETATS A UN ALTRE PER A LA COLLITA ..................

TRANSFERÈNCIA DEL GRUP: .......................... AL GRUP: .........................

EXPOSA:

Que ha rebut una resolució d’assignació o certificació de quota de producció del Grup ...........................................
per al trienni —— / —— , de ............................... kg,

SOL·LICITA:

La transferència de ....... kg, de la seva quota del trienni del Grup ..... al Grup .....

S’hi adjunta la documentació següent:

• Procurador individual no membre d’agrupació.
- Original de la resolució d’assignació de quota del grup de varietats que s’ha de transferir.

• Agrupació de productors.
- Originals de les resolucions d’assignació de quota dels grups de varietats afectats.
- Originals dels certificats d’assignació de quota dels productors membres que volen transferir.
- Relació nominativa alfabètica en la qual s’indiquen les quantitats que els seus productors membres volen transferir

entre determinats grups de varietats, aportant les sol·licituds fetes per aquests productors signades pel president de
l’agrupació. Es presenta una sol·licitud de cada membre productor per a cada canvi de grup.

................................ , ................ de .......................... de ................

El president de l’APA: El productor

Signatura i segell Signatura i segell

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA
MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Identificació
productor
Sol·licitant

Cognoms i nom o raó social NIF/CIF

Domicili Localitat CP Província

Terme municipal explotació Terme
INE

CC.AA.Província
INE

Agrupació de productors a qui pertany CIF
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ANNEX 4A

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA I D’UNIFICACIÓ FAMILIAR.
COLLITA ............................................

SOL·LICITEN:
T1 Transferència per venda de finca.
T2 Transferència per arrendament de finca.
T3 Transferència per herència (a) i (b).
T4 Donació.
T5 Canvi de titularitat.
T6 Altres modalitats de transferència.
U1 Unificació de les quotes de productors membres d’una mateixa

família que conreen la mateixa explotació.
U2 Desunificació de les quotes de productors membres d’una

mateixa família que conreen la mateixa explotació.

(Marqueu el moviment que correspongui).

Transmetent-se:

QUANTITAT QUOTA TRIENNI
Grup kg Grup kg

Per a això s’adjunta la documentació que s’indica al dors.

................................ , ................ de .......................... de ................

EL TRANSMITENT, L’ADQUIRENT,

Identificació

Cognoms i nom o raó social NIF

Domicili Localitat Codi postal

ProvínciaTerme municipal explotació Terme
INE

CC.AA.Província
INE

Agrupació de productors a qui pertany CIFTelèfon

Identificació
Adquirent

Cognoms i nom o raó social NIF

Domicili Localitat Codi postal

ProvínciaTerme municipal explotació Terme
INE

CC.AA.Província
INE

Agrupació de productors a qui pertany CIFTelèfon

De la seva quota del trienni que
s’indica

Transmitent

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA
MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
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(Dors 4A)

S’hi adjunta la documentació següent:

1 Original o originals de la resolució o certificat  d’assignació de quota del transmitent  (c)
2 Acreditació fefaent del transmitent i de l’adquirent (fotocòpia DNI, fotocòpia de quota de l’adquirent

en unificacions, etc. )
3 Acreditació fefaent de venda de finca
4 Acreditació fefaent d’arrendament de finca
5 Acreditació fefaent de l’acord de transmissió, total o parcial, de l’explotació
6 Acreditació fefaent de la condició d’hereu i certificat de defunció del transmitent
7 Acreditació fefaent del nexe familiar
8 Declaració responsable que es tracta de la mateixa explotació
9 Si s’escau, identificació cadastral de parcel·la/es
10 Altres (especifiqueu)

------------------------------------------------------------

NOTES

(a) En cas de transferència per herència, la comunicació l’han de realitzar els hereus legals i l’original del transmitent
és el corresponent al titular mort.

(b) En cas que se sol·liciti més d’un moviment de la quota del transmitent o hi hagi diversos adquirents de la quota d’un
productor, s’ha d’indicar en quin expedient consta l’original o els originals de la resolució d’assignació o certificat de quota
del transmitent, i a la resta d’expedients s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia de l’original corresponent. Així mateix, a cada
expedient s’hi ha d’indicar amb quins altres expedients està associat i qui són els adquirents corresponents, emplenant el
quadre adjunt:

(*) Nom transmitent Tipus moviment Nom adquirent Quantitat Grup
 quota

(*) Marqueu a quin expedient es troba l’original o els originals de quota del transmitent.
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ANNEX 4B

SOL·LICITUD D’INTERCANVI DE QUOTES DE TABAC
COLLITA ............................................

I1 (Entre productors del mateix APA) I2 (Entre productors de diferents APA)
(marqueu el que correspongui)

SOL·LICITEN:

En virtut de la reglamentació comunitària i nacional, l’intercanvi del tipus assenyalat més amunt entre les quantitats i els
grups indicats a continuació, procedents de la seva quota del trienni, amb els efectes d’una cessió definitiva de quotes entre productors.

Com a transmitent de: Com a adquirent de:
Grup kg de quota Grup kg de quota

trienni trienni

PRODUCTOR 1

PRODUCTOR 2

Les seves quotes del trienni a la data de la sol·licitud són:

Grup Quota trienni

PRODUCTOR 1

PRODUCTOR 2

Per a això s’hi adjunta:
- Originals de les resolucions d’assignació de quota dels 2 productors.
- Acord d’intercanvi de quotes de producció entre productors.

................................ , ................ de .......................... de ................

SIGNAT PRODUCTOR 1 SIGNAT PRODUCTOR 2

Identificació

Cognoms i nom o raó social NIF

Domicili Localitat Codi postal

ProvínciaTerme municipal explotació Terme
INE

CC.AA.Província
INE

Agrupació de productors a qui pertany CIFTelèfon

Identificació
Productor 2

Cognoms i nom o raó social NIF

Domicili Localitat Codi postal

ProvínciaTerme municipal explotació Terme
INE

CC.AA.Província
INE

Agrupació de productors a qui pertany CIFTelèfon

Productor 1

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA
MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
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NOTA

En cas que se sol·liciti més d’un moviment de la quota del transmitent o hi hagi diversos adquirents de la quota d’un productor, s’ha
d’indicar en quin expedient consta l’original o els originals de la resolució d’assignació o certificat de quota del transmitent, i a la
resta d’expedients s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia de l’original corresponent. Així mateix, a cada expedient s’hi ha d’indicar amb
quins altres expedients està associat i qui són els adquirents corresponents, emplenant el quadre adjunt:

(*) Nom transmitent Tipus moviment Nom adquirent Quantitat Grup
quota

(*) Marqueu a quin expedient es troba l’original o els originals de quota del transmitent.
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ANNEX 4C

SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE QUOTES DE TABAC.
COLLITA ............................................

CESSIÓ TEMPORAL (C1) CESSIÓ DEFINITIVA (C2)
(marqueu el que correspongui)

DECLAREN:

Que el certificat de quota del cedent per al grup de varietats objecte de la cessió no està cobert encara per un
contracte de cultiu, i en el cas de la cessió definitiva, aquesta quota ha estat contractada pel cedent en els tres anys anteriors.

Que el beneficiari de la cessió ja disposa d’una quota de producció. Quan la cessió de quota sigui parcial, el
beneficiari ha de tenir quota de producció per al grup varietats objecte de la cessió.

ACORDEN:

Que el cedent CEDEIX, temporalment o definitivament al cessionari, les quantitats de tabac que s’indiquen.

CESSIÓ QUOTA TRIENNI
Grup kg Grup kg

Per a això s’adjunta la documentació que s’indica al dors.

................................ , ................ de .......................... de ................

EL CEDENT EL CESSIONARI

Identificació

Cognoms i nom o raó social NIF

Domicili Localitat Codi postal

ProvínciaTerme municipal explotació Terme
INE

CC.AA.Província
INE

Agrupació de productors a qui pertany CIFTelèfon

Identificació
Productor
cessionari

Cognoms i nom o raó social NIF

Domicili Localitat Codi postal

ProvínciaTerme municipal explotació Terme
INE

CC.AA.Província
INE

Agrupació de productors a qui pertany CIFTelèfon

De la seva quota del trienni que
s’indica

cedent
Productor

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA
MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
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Documentació que s’adjunta:

Original de la resolució d’assignació de quota del grup que se cedeixi per al trienni / del cedent (productor individual)
o del certificat d’assignació de quota (procurador pertanyent a una APA).

Fotocòpia de resolució d’assignació de quota del mateix grup per al trienni 1 del cessionari (productor i individual) o del
certificat d’assignació de quota (productor pertanyent a una APA).

APA).

En cas de cessions definitives, prova que el cedent ha formalitzat un contracte durant els tres anys anteriors utilitzant les
quotes objecte de cessió.

------------------------------------------------------------

NOTA:

En el cas que se sol·liciti més d’un moviment de la quota del transmitent o hi hagi diversos adquirents de la quota d’un productor,
s’ha d’indicar en quin expedient consta l’original o els originals de la resolució d’assignació o certificat de quota del transmitent, i a
la resta dels expedients s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia de l’original corresponent. Així mateix, en cada expedient s’hi ha d’indicar
amb quins altres expedients està associat i qui són els adquirents corresponents, emplenant el quadre adjunt.

(*) Nom transmitent Tipus moviment Nom adquirent Quantitat Grup
 quota

(*) Marqueu a quin expedient es troba l’original o els originals de quota del transmitent.

Autorització de la cessió per part de l’APA a la qual pertany el cedent (en cas que el cessionari no sigui membre d’aquesta

’Certificació que l APA del cedent i cesionari ha estat informada (en cas que tots dos siguin membres del mateix APA).
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ANNEX 5

SOL·LICITUD D’ALTA I DE BAIXA DE QUOTES EN AGRUPACIONS
COLLITA ............................................

APA en què es produeix l’alta o la baixa Telèfon CIF

SOL·LICITEN:

A Alta de quotes en una agrupació o entitat associativa.
B Baixa de quotes en una agrupació o entitat associativa.

(Marqueu el moviment que correspongui).

Quota total del trienni del productor, objecte del moviment (A o B)

Grup de varietats Quota trienni
(kg)

S’hi adjunta la documentació següent:

1. Original de la resolució o del certificat d’assignació de quota del productor individual.

2. En cas d’alta de quota, acreditació fefaent de la pertinença del sol·licitant a l’entitat o l’associació a la qual s’incorpora la
quota i conformitat de l’APA.

3. En cas de baixa de quota, acreditació fefaent de l’acord entre les parts sobre la quota i lliuraments corresponents de les
quatre últimes collites, i conformitat de l’APA.

................................ , ................ de .......................... de ................

EL PRESIDENT DE L’APA, EL PRODUCTOR,

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA
MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Identificació
APA

Identificació
Productor

Cognoms i nom o raó social NIF

Domicili Localitat Codi postal

ProvínciaTerme municipal explotació Terme
INE

CC.AA.Província
INE

Agrupació de productors de procedència CIFTelèfon

ANNEX 5

SOL·LICITUD D’ALTA I DE BAIXA DE QUOTES EN AGRUPACIONS
COLLITA ............................................

APA en què es produeix l’alta o la baixa Telèfon CIF

SOL·LICITEN:

A Alta de quotes en una agrupació o entitat associativa.
B Baixa de quotes en una agrupació o entitat associativa.

(Marqueu el moviment que correspongui).

Quota total del trienni del productor, objecte del moviment (A o B)

Grup de varietats Quota trienni
(kg)

S’hi adjunta la documentació següent:

1. Original de la resolució o del certificat d’assignació de quota del productor individual.

2. En cas d’alta de quota, acreditació fefaent de la pertinença del sol·licitant a l’entitat o l’associació a la qual s’incorpora la
quota i conformitat de l’APA.

3. En cas de baixa de quota, acreditació fefaent de l’acord entre les parts sobre la quota i lliuraments corresponents de les
quatre últimes collites, i conformitat de l’APA.

................................ , ................ de .......................... de ................

EL PRESIDENT DE L’APA, EL PRODUCTOR,

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA
MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Identificació
APA

Identificació
Productor

Cognoms i nom o raó social NIF

Domicili Localitat Codi postal

ProvínciaTerme municipal explotació Terme
INE

CC.AA.Província
INE

Agrupació de productors de procedència CIFTelèfon
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ANNEX 6

SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ AL PROGRAMA DE READQUISICIÓ
DE QUOTES DEL FEOGA-GARANTIA.

CAMPANYA ..............

MANIFESTA:

1. L’oferiment al programa de readquisició de quotes de les quantitats següents:

READQUISICIÓ
Grup kg

2. Que les quantitats esmentades han estat contractades els tres últims anys, segons s’acredita amb la
documentació que s’hi adjunta.

3. Que les quantitats ofertes no procedeixin de la reserva nacional.

SOL·LICITA:

La incorporació al programa de readquisició de quotes, per a les quantitats indicades abans, de conformitat
amb la normativa comunitària i nacional d’aplicació.

................................ , ................ de .......................... de ................

EL PRODUCTOR PER L’AGRUPACIÓ DE PRODUCTORS

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL D’AGRICULTURA
MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Identificació
Sol·licitant

Cognoms i nom o raó social NIF

Domicili Localitat Codi postal

ProvínciaTerme municipal explotació Terme
INE

CC.AA.Província
INE

Agrupació de productors a  què pertany o que representa CIFTelèfon


