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 21563 REIAL DECRET 2353/2004, de 23 de desembre, 
sobre determinats règims d’ajuda comunitaris 
a l’agricultura per a la campanya 2005/2006, i a 
la ramaderia per a l’any 2005. («BOE» 309, 
de 24-12-2004.)

La reforma de la política agrària comuna de la Unió 
Europea, aprovada el mes de juny de 2003, ha estat reco-
llida i sistematitzada en diferents reglaments. El Regla-
ment (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre 
de 2003, pel qual s’estableixen disposicions comunes 
aplicables als règims d’ajuda directa en el marc de la polí-
tica agrícola comuna i s’instauren determinats règims 
d’ajuda als agricultors i pel qual es modifiquen els regla-
ments (CEE) núm. 2019/93, (CE) núm. 1452/2001, (CE) 
núm. 1453/2001, (CE) núm. 1454/2001, (CE) núm. 1868/94, 
(CE) núm. 1251/1999, (CE) núm. 1254/1999, (CE) núm. 
1673/2000, (CEE) núm. 2358/1971 i (CE) núm. 2529/2001, a 
l’article 71, permet que els estats membres puguin aplicar 
el règim de pagament que estableix el títol III després 
d’un període transitori que finalitza el 31 de desembre de 
2005 o el 31 de desembre de 2006.

A Espanya, s’ha decidit aplicar el règim de pagament 
únic a partir de l’1 de gener de 2006, per la qual cosa 
durant el període transitori s’han de determinar els requi-
sits de compliment necessari lligats als sistemes vigents 
d’ajudes directes als agricultors per a la campanya 
2005/2006, i l’any 2005 als ramaders.

Els productors dels conreus herbacis que preveu l’an-
nex IX del Reglament (CE) núm. 1782/2003 rebran una 
ajuda per hectàrea per superfície conreada o retirada de la 
producció que estableix el capítol 10 del títol IV del Regla-
ment esmentat. Dins aquest títol, els capítols 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 10 quinquies i 13 estableixen, respectivament, ajudes 
als productors de blat dur de qualitat elevada, proteagino-
ses, arròs, fruits de clofolla, conreus energètics, patates 
per a fècula, llavors, llúpol i lleguminoses de gra.

Per equitat distributiva, equilibri economicoagronò-
mic amb el secà, i atès que en el regadiu el blat dur no és 
l’única alternativa de conreu possible per a l’aprofitament 
del sòl, ja que es poden conrear tant cereals com conreus 
hortícoles, industrials i de diversa índole, les superfícies 
de regadiu han de ser excloses de l’ajuda suplementària 
al blat dur en les zones definides com a tradicionals de 
conreu, d’acord amb el que estableix aquest Reial decret.

Per continuar fent viable la producció de fruits de clo-
folla a Espanya, és convenient que l’ajuda assoleixi un 
determinat nivell. D’altra banda, les especials característi-
ques de producció i la competència de les importacions 
aconsellen establir una ajuda addicional per a l’avellaner. 
Els estats membres poden atorgar una ajuda nacional, a 
més de la comunitària, i atès que hi ha un límit màxim 
financer global dins aquest règim d’ajudes, en el cas que 
sigui necessari aplicar un coeficient corrector, Espanya 
pot concedir una ajuda nacional, part de la qual és conve-
nient que es realitzi amb càrrec al pressupost del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. D’altra banda, les 
comunitats autònomes poden concedir una ajuda amb 
càrrec als seus pressupostos. No obstant això, l’import 
total d’aquestes ajudes no pot excedir un límit màxim per 
hectàrea per evitar distorsions entre els mercats de les 
diferents zones productores.

Pel que fa a les ajudes en el sector boví, el Reglament 
(CE) núm. 1254/1999 del Consell, de 17 de maig de 1999, 
pel qual s’estableix l’organització comuna de mercats en 
el sector de la carn de boví, disposa als articles 3 a 25 una 
sèrie d’ajudes per als productors que exerceixen l’activi-
tat en aquest sector. No obstant això, la publicació del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 suposa la derogació 
d’aquests articles a partir de l’any 2005.

Tenint en compte l’increment espectacular i progres-
siu del nombre de vedells que s’enceben a Espanya, que 

supera cada any en més proporció el nostre límit nacional 
de drets, amb la consegüent reducció de l’import unitari 
de la prima especial, que està posant en greu perill de 
supervivència les petites explotacions, situades moltes 
vegades en zones desafavorides i de muntanya, que tenen 
un paper molt important en la conservació del medi am-
bient i representen una font d’ingressos i manteniment de 
la mà d’obra en aquestes zones, es considera convenient 
rebaixar a 60 el nombre màxim d’animals que poden ser 
objecte de prima anualment per explotació i establir la 
figura del petit productor, als quals no s’aplica la reducció 
per sobrepassar el límit nacional d’animals susceptibles 
de prima.

El Reglament (CE) núm. 2529/2001 del Consell, de 19 
de desembre de 2001, pel qual s’estableix l’organització 
de mercats en el sector de la carn d’oví i cabrum, disposa 
als articles de 3 a 11 una sèrie d’ajudes per als productors 
que exerceixen la seva activitat en aquest sector. També 
aquests articles han estat derogats pel Reglament (CE) 
núm. 1782/2003.

El Reglament (CE) núm. 1454/2001 del Consell, de 28 
de juny de 2001, pel qual s’aproven mesures específiques 
a favor de les illes Canàries en relació amb determinats 
productes agrícoles i pel qual es deroga el Reglament 
(CEE) núm. 1601/92 (Poseican), ha estat modificat per l’ar-
ticle 147 del Reglament (CE) núm. 1782/2003, i permet, a 
través de l’article 70 d’aquest Reglament, l’exclusió de les 
illes Canàries del sistema general d’ajudes que preveuen 
els capítols 11 i 12 d’aquest últim Reglament. Així, des de 
l’1 de gener de 2005 s’estableix un programa d’assistèn-
cia a les activitats tradicionals de les illes Canàries rela-
cionades amb la producció dels sectors boví, oví i cabrum, 
així com les mesures tendents a millorar la qualitat dels 
productes.

D’altra banda, també és necessari tenir en compte per 
a totes aquestes ajudes el Reglament (CE) núm. 1973/2004 
de la Comissió, de 29 d’octubre de 2004, pel qual s’esta-
bleixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell, pel que fa als règims d’ajuda 
que preveuen els títols IV i IV bis del Reglament esmentat 
i a la utilització de les terres retirades de la producció amb 
vista a l’obtenció de primeres matèries.

Així mateix, és necessari aplicar el Reglament (CE) 
núm. 796/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004, pel 
qual s’estableixen disposicions per a l’aplicació de la con-
dicionalitat, la modulació i el sistema integrat de gestió i 
control que preveu el Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, pel qual s’estableixen disposicions comunes 
aplicables als règims d’ajuda directa en el marc de la polí-
tica agrícola comuna i s’instauren determinats règims 
d’ajuda als agricultors.

El Reglament (CE) núm. 1782/2003 preveu profundes 
modificacions de les ajudes a partir de l’1 de gener de 
2005 i estableix nous sistemes de modulació, condiciona-
litat i d’informació geogràfica de les parcel·les agrícoles, 
que són aplicables també a partir de la data esmentada, 
per la qual cosa era necessari modificar en profunditat els 
reials decrets que regulaven l’aplicació d’aquestes ajudes 
a Espanya. Per tot això, s’ha considerat convenient dero-
gar la normativa anterior i reunir en un sol reial decret la 
normativa bàsica sobre les ajudes a què es refereixen els 
reglaments comunitaris esmentats anteriorment, per a la 
campanya de comercialització 2005/2006 en el cas d’aju-
des a l’agricultura, i per a l’any 2005 per a les ajudes a la 
ramaderia.

La normativa anterior d’aquestes ajudes està regulada 
al Reial decret 138/2002, d’1 de febrer, sobre determina-
des ajudes comunitàries en el sector de la carn de boví; el 
Reial decret 139/2002, d’1 de febrer, sobre determinades 
ajudes comunitàries en el sector de les carns d’oví i 
cabrum; el Reial decret 1026/2002, de 4 d’octubre, sobre 
pagaments per superfície a determinats productes agríco-
les, i el Reial decret 1072/2002, de 18 d’octubre, sobre 
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ajudes comunitàries en el sector de les llavors, els quals 
es deroguen per aquest Reial decret.

No obstant la directa i immediata aplicació dels regla-
ments comunitaris, s’ha considerat convenient transcriure 
determinats preceptes per facilitar la seva comprensió.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats representa-
tives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 23 de desembre de 2004,

D I S P O S O :

TÍTOL I

Disposicions comunes

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir la nor-
mativa bàsica aplicable als següents règims d’ajudes 
comunitaris que estableix el títol IV del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, 
pel qual s’estableixen disposicions comunes aplicables 
als règims d’ajuda directa en el marc de la política agrí-
cola comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als 
agricultors i pel qual es modifiquen els reglaments (CEE) 
núm. 2019/93, (CE) núm. 1452/2001, (CE) núm. 1453/2001, 
(CE) núm. 1454/2001, (CE) núm. 1868/94, (CE) núm. 
1251/1999, (CE) núm. 1254/1999, (CE) núm. 1673/2000, 
(CEE) núm. 2358/1971 i (CE) núm. 2529/2001:

a) Ajudes a l’agricultura:
1r Pagaments per superfície als productors de deter-

minats conreus herbacis esmentats a l’annex IX i que 
estableix el capítol 10 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003.

2n Ajuda específica per hectàrea als productors d’ar-
ròs, que estableix el capítol 3.

3r Ajuda per superfície als productors de llegumino-
ses de gra, que estableix el capítol 13.

4t Ajudes específiques per hectàrea a la qualitat del 
blat dur, a les proteaginoses i als conreus energètics, que 
estableixen els capítols 1, 2 i 5, respectivament.

5è Ajuda a la producció de patata destinada a la 
fabricació de fècula, que estableix el capítol 6.

6è Ajuda per superfície als fruits de clofolla, que 
estableix el capítol 4.

7è Ajuda a la producció de llavors, que estableix el 
capítol 9.

8è Ajuda per superfície a favor del llúpol, que esta-
bleix el capítol 10 quinquies.

b) Ajudes a la ramaderia:
1r Prima especial als productors de bovins mascles, 

que estableix l’article 123.
2n Prima als productors que mantinguin vaques 

alletants, que estableix l’article 125.
3r Prima addicional complementària als productors 

de vaques alletants, que estableix l’article 125.
4t Prima per sacrifici, que preveu l’article 130.
5è Pagament per extensificació, que estableix l’arti-

cle 132.
6è Pagaments addicionals en boví, que estableixen 

els articles 134 i 135.

7è Prima per ovella i prima per cabra, que estableix 
l’article 113.

8è Prima addicional per ovella i cabra, que estableix 
l’article 114.

9è Pagaments addicionals en oví i cabrum, que esta-
bleix l’article 119.

2. Així mateix, aquest Reial decret estableix les bases 
per a l’aplicació a Espanya del sistema integrat de gestió i 
control de determinats règims d’ajudes comunitaris, 
d’acord amb el que preveu el Reglament (CE) núm. 
1782/2003.

3. Aquest Reial decret és aplicable en tot el territori 
nacional, llevat del que disposa la disposició addicional 
única.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:
a) Autoritat competent: l’òrgan competent de la 

comunitat autònoma per a la tramitació, la resolució i el 
pagament de les ajudes a què es refereix aquest Reial 
decret.

b) Productor: la persona física o jurídica o agrupació 
de persones físiques o jurídiques, amb independència de 
la forma jurídica de l’agrupació o dels seus membres, 
l’explotació de la qual estigui en el territori espanyol.

c) Explotació: el conjunt d’unitats de producció 
administrades per un mateix productor, en cada campa-
nya, que estiguin en el territori espanyol.

d) Parcel·la agrícola: la superfície contínua de terreny 
en la qual un únic titular d’explotació realitzi una única 
utilització.

Es considera parcel·la agrícola la que contingui, al seu 
torn, arbres, sempre que el conreu herbaci o les tasques 
de guaret, en cas que s’utilitzi per complir el requisit de 
retirada de terres, puguin ser realitzats en condicions 
similars a les de les parcel·les no arbòries de la mateixa 
zona.

e) Utilització: la utilització que es faci de la superfície 
en termes de tipus de conreu o coberta vegetal o l’absèn-
cia d’aquests.

f) Parcel·la de referència: superfície delimitada geo-
gràficament que té una identificació única, presa de la 
base del sistema d’informació geogràfica de parcel·les 
agrícoles (SIGPAC).

g)  Recinte SIGPAC: cadascuna de les superfícies 
contínues de terreny dins una parcel·la amb ús agrícola 
únic dels definits dins el SIGPAC.

h) Sol·licitud única: sol·licitud de pagaments directes 
corresponents als règims d’ajuda per superfície que pre-
veuen el títol IV del Reglament (CE) núm. 1782/2003.

i) Superfície determinada: superfície que compleix 
totes les condicions fixades en les normes per a la conces-
sió de l’ajuda.

j) Pastures permanents: les terres utilitzades per al 
conreu de gramínies o altres farratges herbacis, tant si 
són naturals (espontani), com conreats (sembrats), i no 
incloses en la rotació de conreu de l’explotació durant 
cinc anys o més.

k) Superfície farratgera: la superfície de l’explotació 
disponible durant tot l’any natural, per a la cria de bovins, 
ovins o cabrum, d’acord amb el que disposa l’article 8 del 
Reglament (CE) núm. 796/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril de 2004, pel qual s’estableixen disposicions per a 
l’aplicació de la condicionalitat, la modulació i el sistema 
integrat de gestió i control previstos al Reglament (CE) 
núm. 1782/2003. No es comptabilitzen en aquesta superfí-
cie:

1r Les construccions, els boscos, les basses ni els 
camins.
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2n Les superfícies que s’utilitzin per a altres conreus 
beneficiaris d’un règim d’ajuda comunitari o que s’utilit-
zin per a conreus permanents o hortícoles.

3r Les superfícies a les quals s’apliqui el règim de 
suport fixat per als productors de determinats conreus 
herbacis, utilitzades per al règim d’ajuda per als farratges 
dessecats o objecte d’un programa nacional o comunitari 
de retirada de terres.

Les superfícies farratgeres inclouen les superfícies 
utilitzades en comú i les que estiguin dedicades a un con-
reu mixt, i han de comprendre, almenys, un 50% de «terra 
de pasturatge», quan el sol·licitant s’aculli al pagament 
per extensificació i, en aquest cas, les superfícies dedica-
des a conreus herbacis no es consideren farratgeres.

l) Terres de pasturatge: la superfície ocupada per 
qualsevol producció vegetal espontània o sembrada que 
proporciona aliment al bestiar boví o oví mitjançant pas-
turatge o de manera mixta (pasturatge i com a farratge, 
en verd o conservat), al llarg de l’any.

m)  Període de retenció: el període durant el qual un 
animal pel qual s’ha presentat una sol·licitud d’ajuda s’ha 
de mantenir en l’explotació.

Aquest període es compta a partir de l’endemà de la 
presentació de la sol·licitud de les ajudes del sector boví, 
i a partir del dia de la finalització del termini per a la pre-
sentació de les sol·licituds, en el cas de les ajudes corres-
ponents a l’oví i cabrum.

n) Toro: un animal mascle no castrat de l’espècie 
bovina.

ñ) Bou: un animal mascle castrat de l’espècie 
bovina.

o) Vaca alletant: la vaca que pertany a una raça càr-
nia o que procedeix d’un encreuament amb alguna 
d’aquestes races i que forma part d’un ramat destinat a la 
cria de vedells per a la producció de carn.

p) Brava: el boví femella a partir de l’edat de vuit 
mesos que encara no ha parit.

q) Ovella: la femella de l’espècie ovina que ha parit 
almenys una vegada o que té un any d’edat com a 
mínim.

r) Cabra: la femella de l’espècie cabrum que ha parit 
almenys una vegada o que té un any d’edat com a 
mínim.

Article 3. Límits màxims pressupostaris.

Els pagaments corresponents als diferents règims 
regulats a l’article 71.2. del Reglament (CE) núm. 1782/2003 
no pot excedir els límits pressupostaris que estableix l’an-
nex XXVIII.

Article 4. Modulació.

1. Tots els imports dels pagaments previstos en 
aquest Reial decret amb càrrec a la Secció de Garantia del 
Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA) es 
redueixen en el tres per cent. Els imports obtinguts 
d’aquesta mesura es destinen, una vegada deduït l’import 
destinat a l’import addicional de l’ajuda, a sufragar despe-
ses en el marc de desenvolupament rural.

2. Es concedeix als agricultors que rebin pagaments 
directes a l’empara del Reglament (CE) núm. 1782/2003 
un import addicional d’ajuda igual al que resulti d’aplicar 
el percentatge de reducció que preveu l’apartat 1 al con-
junt de tots els pagaments fins als primers 5.000 euros.

3. Els apartats 1 i 2 no són aplicables als pagaments 
concedits als agricultors de les illes Canàries.

4. La suma total de tots els imports addicionals de 
l’ajuda que es concedeixin no pot superar el límit màxim 
establert per a Espanya a l’annex II del Reglament esmen-
tat.

CAPÍTOL II

Documentació i comunicacions

Article 5. Sol·licituds i declaracions.

1. Els productors que vulguin obtenir durant l’any 
alguna de les ajudes esmentades a l’article 1.1.a) han de 
presentar una sol·licitud única d’ajuda per superfície, que 
contingui totes les parcel·les agrícoles de l’explotació.

Així mateix, han de presentar la sol·licitud única:

a) Els productors de cotó que vulguin percebre el 
preu mínim segons estableix el Reglament (CE) núm. 
1051/2001 del Consell, de 22 de maig de 2001, sobre 
l’ajuda a la producció de cotó.

b) Els productors de bestiar boví que necessitin jus-
tificar la superfície farratgera, d’acord amb el que dispo-
sen els articles 47 i 52, als efectes del càlcul del factor de 
densitat ramadera i per al pagament per extensificació.

c) Els productors que hagin de realitzar la declaració 
de superfícies de farratges destinats a dessecació.

2. Els productors que vulguin obtenir alguna de les 
ajudes esmentades a l’article 1.1.b) han de presentar, a 
més de la sol·licitud única, la sol·licitud o les sol·licituds 
específiques corresponents i, a més, els productors d’oví 
i cabrum que vulguin obtenir la prima addicional que 
estableix l’article 63, les explotacions dels quals no esti-
guin ubicades en la seva totalitat a les zones esmentades 
a l’apartat 1 d’aquest article 63, han de justificar que, 
almenys, el 50% de la superfície agrícola de la seva explo-
tació està situada en una de les zones esmentades. Per a 
això han de presentar una declaració d’acord amb les nor-
mes següents:

a) Els productors que hagin de presentar anualment 
una declaració de la superfície agrícola útil total, d’acord 
amb el que preveu l’article 22 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003, hi han d’indicar les parcel·les agrícoles ubica-
des a les zones esmentades a l’article 63.1 d’aquest Reial 
decret o, si s’escau, a les zones relacionades a l’annex XVIII.

b) Els productors que no hagin de presentar la decla-
ració a què es refereix el paràgraf anterior han de presen-
tar una declaració específica en la qual s’indiqui la localit-
zació de les terres que tenen, arrenden o utilitzen per 
qualsevol mitjà i la seva superfície.

3. Sense perjudici d’això, queden exempts de la pre-
sentació de la declaració de superfícies farratgeres:

a) Els productors de vaques alletants i de bovins 
mascles, quan el nombre d’animals que s’hagin de tenir 
en compte per determinar la càrrega ramadera de la seva 
explotació no superi les 15 UBG i que, a més, no es vul-
guin beneficiar del pagament per extensificació que esta-
bleix l’article 52.

b) Els productors de boví que es vulguin beneficiar, 
exclusivament, de les primes per sacrifici que estableix 
l’article 54.

Article 6. Contingut de les sol·licituds.

Les sol·licituds s’han d’emplenar en els formularis i 
suports que estableixen a aquest efecte les autoritats 
competents i han de contenir, com a mínim, les dades que 
s’esmenten a continuació:

a) Ajudes a l’agricultura: la informació que recull 
l’annex X.

b) Ajudes a la ramaderia:
1r La informació que recull l’annex XXIII per a les 

sol·licituds de pagaments per bestiar boví, acompanyades 
de la documentació que s’indica a l’annex XVI.
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2n La informació que recull l’annex XXIV per a les 
sol·licituds de pagaments per bestiar oví i cabrum, acom-
panyades de la documentació que s’indica a l’annex XXV.

Article 7. Presentació de les sol·licituds.

1. Les sol·licituds de les ajudes a l’agricultura s’han 
d’adreçar a l’autoritat competent de la comunitat autò-
noma en el territori de la qual radiqui l’explotació o la 
major part de la superfície d’aquesta.

2.  En el cas de les ajudes ramaderes, s’han d’adre-
çar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma en la 
qual radiqui la seva explotació ramadera o, si s’escau, la 
seva major part, llevat que hagin de presentar una decla-
ració de superfícies; en aquest cas, s’ha d’efectuar d’acord 
amb l’apartat 1.

3. Així mateix, es poden presentar en qualsevol dels 
llocs a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

4. Les sol·licituds d’ajuda a l’agricultura s’han de 
presentar en el període comprès entre l’1 de febrer i el 
segon divendres del mes de març de 2005.

5. Les sol·licituds de prima per vaca alletant, de 
pagament per extensificació i les corresponents als pro-
ductors d’oví i cabrum s’han de presentar entre l’1 de 
febrer i el segon divendres del mes de març de 2005.

6. Les sol·licituds de prima especial als productors 
de bovins mascles s’han de presentar entre l’1 de febrer i 
el 31 de desembre de 2005.

7. Les sol·licituds de primes per sacrifici s’han de pre-
sentar dins els quatre mesos següents a la data del sacri-
fici o de l’exportació d’animals vius a països tercers i, en 
tot cas, en els períodes següents:

a) De l’1 al 31 de març de 2005.
b) De l’1 al 30 de juny de 2005.
c) De l’1 al 30 de setembre de 2005.
d) De l’1 de desembre de 2005 al 15 de gener del 2006.

La primera de les sol·licituds de prima al sacrifici pre-
sentades per un productor es constitueix en declaració de 
participació en el règim d’ajuda, de conformitat amb el 
que disposa la secció 5 del capítol 13 del Reglament (CE) 
núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 d’octubre de 2004, 
pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, pel que fa als 
règims d’ajuda que preveuen els títols IV i IV bis del 
Reglament esmentat i a la utilització de les terres retirades 
de la producció amb vista a l’obtenció de primeres matè-
ries.

8. No obstant el que disposen els apartats anteriors, 
i excepte en el cas de la prima especial, s’admeten sol-
licituds d’ajudes fins als 25 dies naturals següents a la 
finalització del termini establert, encara que, en aplicació 
del que estableix l’article 21 del Reglament (CE) núm. 
796/2004, el seu import es redueix en un u per cent per 
cada dia hàbil de retard, llevat de força major. En cas de 
retard superior a 25 dies naturals, la sol·licitud es consi-
dera inadmissible.

9. D’acord amb el que indica l’article 21.1 del Regla-
ment (CE) núm. 796/2004, la reducció esmentada a l’apar-
tat anterior també és aplicable respecte a la presentació 
de contractes o declaracions i altres documents o justifi-
cants que siguin elements constitutius de l’admissibilitat 
de l’ajuda de què es tracti, segons el que preveuen els 
articles 12 i 13 del Reglament esmentat.

CAPÍTOL III

Control i pagament de les ajudes

Article 8. Control de les ajudes.

1. El FEGA, en col·laboració amb les comunitats 
autònomes, ha d’elaborar un pla nacional de control per a 
la campanya.

El pla nacional de control ha de recollir qualsevol 
aspecte que consideri necessari per a la realització dels 
controls, tant administratius com sobre el terreny, de les 
sol·licituds d’ajudes. Aquest pla s’elabora de conformitat 
amb els criteris especificats al Reglament (CE) núm. 
796/2004.

2. Els plans regionals de control ajustats al pla naci-
onal, elaborats per les comunitats autònomes, han de ser 
comunicats al FEGA.

3. Correspon als òrgans competents de les comuni-
tats autònomes la responsabilitat dels controls de les 
ajudes que regula aquest Reial decret. En els casos en què 
el control de les ajudes el portin a terme dues o més 
comunitats autònomes, les administracions implicades 
han d’establir els mecanismes de col·laboració que redun-
din en la seva millor gestió.

4. En el cas del cotó, el llúpol i les llavors, els con-
trols anteriors, referits a les superfícies dedicades a 
aquests conreus, s’han de complementar amb els que 
estableixen els seus respectius reglaments sectorials 
d’aplicació.

Article 9. Superfícies i animals amb dret a pagament.

1.  Als efectes de l’establiment de les superfícies i 
animals amb dret a pagament, s’han de tenir en compte, 
segons escaigui, les disposicions específiques aplicables 
a cadascun dels règims inclosos a l’article 1, així com a 
l’article 16, d’aquest Reial decret i el Reglament (CE) núm. 
796/2004.

2.  Els pagaments corresponents estan sotmesos a 
les reduccions com a conseqüència dels límits pressupos-
taris i de la modulació recollits als articles 3 i 4.

Article 10. Resolucions i pagament.

1. L’atorgament i el pagament o la denegació de les 
ajudes a què es refereix aquest Reial decret correspon a 
l’autoritat competent de la comunitat autònoma correspo-
nent d’acord amb el que preveu l’article 7.

2. Sense perjudici d’això, en les ajudes la resolució 
de les quals està afectada per l’existència de límits 
màxims nacionals per a Espanya, el Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació ha d’establir, si és procedent i 
tenint en compte la informació rebuda de totes les comu-
nitats autònomes, el factor de reducció, d’acord amb el 
que preveu el capítol 12 del títol IV del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003.

3. Igualment, d’acord amb el que disposa l’article 
71.2 del Reglament (CE) núm. 1782/2003, quan l’import de 
les sol·licituds amb dret a ajuda superi el límit sectorial 
que estableix l’article esmentat, i tenint en compte la 
informació rebuda de totes les comunitats autònomes, el 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de determi-
nar el factor de reducció que s’ha d’aplicar aquest any a 
l’import de l’ajuda corresponent.

4. Les ajudes descrites en aquest Reial decret es 
financen amb càrrec a la Secció Garantia del FEOGA, 
excepte la prima addicional complementària per vaca 
alletant, segons el que preveu l’article 51.b), i de part de 
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l’ajuda als fruits de clofolla. En aquests casos, en les reso-
lucions de l’ajuda s’ha de fer constar la part de l’ajuda 
finançada amb càrrec als pressupostos del FEOGA-Garan-
tia i la part finançada amb càrrec als pressupostos gene-
rals de l’Estat.

Article 11. Devolució dels pagaments percebuts indegu-
dament.

1. En el cas de pagaments indeguts, els productors 
han de reemborsar els seus imports, més els interessos 
corresponents al temps transcorregut entre la notificació 
de l’obligació de reemborsament al productor i el reem-
borsament o la deducció efectius, d’acord amb el que 
disposa l’article 73 del Reglament (CE) núm. 796/2004. El 
tipus d’interès que s’aplica és el de la demora que esta-
bleix la llei de pressupostos generals de l’Estat correspo-
nent.

2. En cas que els imports per reemborsar siguin 
iguals o inferiors a 100 euros, interessos no inclosos, per 
productor i per campanya, es pot no exigir el reemborsa-
ment.

3. L’obligació de reemborsament no s’aplica si el 
pagament indegut és conseqüència d’un error de la 
mateixa autoritat competent o d’un altre òrgan adminis-
tratiu i no ha pogut ser raonablement detectat pel produc-
tor, excepte en els casos que s’indiquen a l’article 73.4 del 
Reglament (CE) núm. 796/2004.

Article 12. Comunicacions de les comunitats autòno-
mes.

Les comunitats autònomes han de remetre a l’òrgan 
competent, en cada cas, del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació la informació que s’esmenta a continuació, 
per a la seva remissió a la Comissió Europea:

a) Respecte a l’import addicional de les ajudes, al 
FEGA:

1r Abans del 15 de juliol de 2006, la informació 
necessària dels beneficiaris que hagin rebut pagaments 
directes, als efectes del que preveu l’article 12.2 del Regla-
ment (CE) núm. 1782/2003.

2n Abans del 15 d’octubre de 2006, l’import total de 
l’ajuda addicional que s’hagi concedit, una vegada apli-
cat, si s’escau, el percentatge lineal d’ajust que preveu 
l’article esmentat en el paràgraf anterior.

b) Respecte a les ajudes a l’agricultura, al FEGA:

1r Abans del 31 d’agost i del 15 d’octubre de 2005 i 
abans del 15 de juliol de 2006, la informació de les super-
fícies sol·licitades, determinades o pagades, segons pre-
veu l’article 3 del Reglament (CE) núm. 1973/2004 dels 
règims d’ajuda indicats a l’article 1.1.a) d’aquest Reial 
decret, excepte la relativa a fruits de clofolla, que es fa 
d’acord amb l’article 41.

2n Abans del 31 d’agost de 2005, els rendiments 
representatius establerts per les comunitats autònomes 
segons disposen els articles 30 i 153 del Reglament (CE) 
núm. 1973/2004.

3r Abans del 15 de juny de 2006, les quantitats de 
patata que s’hagin beneficiat de l’ajuda als efectes de 
donar compliment al que preveu l’article 19.1 del Regla-
ment (CE) núm. 2236/2003 de la Comissió, de 23 de 
desembre de 2003, que estableix les disposicions d’apli-
cació del Reglament (CE) núm. 1868/94 del Consell, pel 
qual s’estableix un règim de contingents per a la produc-
ció de fècula de patata.

4t Abans del 15 de setembre de 2006, la informació 
de conreus energètics i conreus amb destinació no ali-

mentària a què es refereixen els articles 44 i 169 del Regla-
ment (CE) núm. 1973/2004.

c) Respecte a l’ajuda a les llavors:
1r A la Direcció General d’Agricultura del Ministeri 

d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la informació a què fa 
referència el Reglament (CEE) núm. 3083/73 de la Comis-
sió, de 14 de novembre de 1973, relatiu a les comunica-
cions de les dades necessàries per a l’aplicació del Regla-
ment (CEE) núm. 2358/71 sobre organització comuna de 
mercats en el sector de les llavors.

2n Al FEGA, en el termini que s’estableixi, les quanti-
tats de llavors certificades.

d) Respecte a les ajudes en el sector del boví:

1r A la Direcció General de Ramaderia del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, qualsevol modificació 
en les mesures d’aplicació dels pagaments addicionals en 
el termini de 15 dies a partir de la seva entrada en vigor, 
d’acord amb el que preveu l’article 137 del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003. La comunicació sobre els paga-
ments addicionals s’ha d’ajustar al model descrit a l’arti-
cle 125 del Reglament (CE) núm. 1973/2004.

2n Al FEGA, als efectes de les notificacions que esta-
bleix l’article 131 del Reglament (CE) núm. 1973/2004, 
amb el desglossament i en el format descrit a l’article 
esmentat i a l’annex XVIII del Reglament esmentat, les 
informacions següents en els terminis que s’esmenten a 
continuació:

Abans de l’1 de setembre de 2005, les dades correspo-
nents a les sol·licituds de primes en el sector boví rebudes 
el primer semestre de l’any en curs.

Abans del 15 de febrer de 2006, les corresponents a 
les sol·licituds de primes en el sector boví rebudes el 
segon semestre de l’any precedent.

Abans del 15 de juliol de 2006, la informació sobre les 
sol·licituds de primes al boví resoltes favorablement cor-
responents a l’any anterior.

e) Respecte a les ajudes en el sector de l’oví i 
cabrum:

1r A la Direcció General de Ramaderia del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abans del 31 de juliol 
de 2005, la informació sobre pagaments addicionals 
d’acord amb el que estableix l’article 85 del Reglament 
(CE) núm. 1973/2004.

Qualsevol modificació en les mesures d’aplicació 
d’aquests pagaments addicionals ha de ser comunicada 
en el termini de 15 dies a partir de la seva entrada en 
vigor, per complir el que preveu l’article 119 del Regla-
ment (CE) núm. 1782/2003.

2n Al FEGA, a l’efecte de les notificacions que esta-
bleix l’article 76 del Reglament (CE) núm. 1973/2004, 
d’acord amb els models d’imprès que figuren als annexos 
XI i XII del Reglament esmentat, les informacions següents 
en els terminis que s’esmenten a continuació:

Abans del 31 de juliol de 2005, les dades correspo-
nents a les sol·licituds de primes corresponents a l’any en 
curs.

Abans del 31 d’octubre de 2005, qualsevol canvi a la 
llista de les comarques que estableix l’annex XXI.

Abans del 31 de juliol de 2006, el nombre i la quantia 
de les primes pagades corresponents a les sol·licituds de 
l’any anterior.

f) Qualsevol altra informació que el Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació els sol·liciti en relació amb les 
ajudes regulades en aquest Reial decret, als efectes de 
poder complir les obligacions imposades als estats mem-
bres sobre informació a la Comissió Europea.
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TÍTOL II

Ajudes a l’agricultura

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 13. Superfície mínima per sol·licitud.

Els pagaments directes només es concedeixen quan 
la sol·licitud d’ajuda prevista al capítol 10 del títol IV del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 dins el règim de conreus 
herbacis en conjunt, i per a cada un dels règims específics 
que preveuen els capítols 1, 2, 3, 5, 9, 10 quinquies i 13, 
sigui, com a mínim, de 0,3 hectàrees.

Per a les ajudes que preveu el capítol 4 del títol IV del 
Reglament esmentat, el mínim és de 0,2 ha, sense perju-
dici de l’aplicació de l’article 42 d’aquest Reial decret.

Article 14. Dates límit de sembra.

Les dates límit de sembra per als cereals, inclosos el 
blat dur i el blat de moro, les oleaginoses, les proteagino-
ses, el lli no tèxtil, el lli per a la producció de fibres i l’ar-
ròs, pertanyents als règims d’ajuda que preveuen els 
capítols 1, 2, 3, 5 i 10 del títol IV del Reglament (CE) núm. 
1782/2003, són les següents:

a) 31 de maig, per a tots els conreus herbacis, 
excepte el blat de moro dolç i el cànem per a la producció 
de fibres.

b) 15 de juny, per al blat de moro dolç i el cànem per 
a la producció de fibres.

c) 30 de juny, per a l’arròs.

Article 15. Compatibilitat.

1. Una parcel·la agrícola no pot ser objecte d’una sol-
licitud d’ajuda per superfície per més d’un dels règims 
regulats a l’annex 1 del Reglament (CE) núm. 1782/2003, 
del Consell. No obstant això, es preveuen les compatibili-
tats següents:

a) Prima específica a la qualitat del blat dur i paga-
ment als conreus herbacis, inclòs el suplement de paga-
ment al blat dur (capítols 1 i 10 del títol IV del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003).

b) Prima a les proteaginoses i pagament als conreus 
herbacis (capítols 2 i 10 del títol IV del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003).

c) Pagament específic al conreu d’arròs i ajuda a les 
llavors d’arròs (capítols 3 i 9 del títol IV del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003).

d) Ajuda als conreus energètics i pagament als con-
reus herbacis (capítols 5 i 10 del títol IV del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003).

e) Pagament als conreus herbacis i a les llavors 
d’aquests conreus relacionats a l’annex XI del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003 (capítols 10 i 9 del títol IV d’aquest 
Reglament).

2. La superfície objecte d’una sol·licitud d’ajuda per 
als conreus energètics no és admissible per complir l’obli-
gació de retirada de terres.

3. Tant la superfície utilitzada per conrear, en les ter-
res retirades de la producció, productes no alimentaris, 
com la superfície destinada a productes amb destinació 
energètica, no és escollible per beneficiar-se de les ajudes 
previstes al capítol VIII del Reglament (CE) núm. 1257/1999 
del Consell, de 17 de maig de 1999, sobre l’ajuda al desen-

volupament rural a càrrec del FEOGA i pel qual es modifi-
quen i es deroguen determinats reglaments, excepte pel 
que fa als costos d’establiment d’espècies de creixement 
ràpid.

Article 16. Càlcul i comunicació dels eventuals excessos 
de les superfícies màximes.

1. En el cas dels règims d’ajuda en els quals es pre-
vegin quantitats o superfícies màximes garantides, el 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abans del 31 
d’octubre de 2005, en funció de la informació de superfí-
cies rebuda de les comunitats autònomes, ha de calcular 
els eventuals excessos de les superfícies o subsuperfícies 
bàsiques, i ha de comunicar a les comunitats autònomes 
els coeficients d’ajust corresponents.

2. Per als règims dels capítols 2 i 5 del títol IV del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003, les comunitats autòno-
mes han d’aplicar els coeficients d’ajust establerts per 
reglament per la Comissió Europea.

Article 17. Modificació de sol·licituds.

Els productors que hagin presentat una sol·licitud 
d’ajuda la poden modificar sense cap mena de penalitza-
ció fins al 31 de maig, i no s’admeten modificacions des-
prés d’aquesta data, segons el que preveu l’article 15 del 
Reglament (CE) núm. 796/2004.

Article 18. Comunicacions de no-sembra.

Els productors que, en les dates límit de sembra de 15 
de juny de 2005 per al blat de moro dolç i el cànem per a 
la producció de fibres, i de 30 de juny de 2005 per a l’ar-
ròs, no hagin sembrat, en la seva totalitat o en part, la 
superfície dels conreus esmentats declarada en la seva 
sol·licitud d’ajuda ho han de comunicar a l’òrgan compe-
tent de la comunitat autònoma en la qual van presentar la 
sol·licitud, com a molt tard en la data límit de sembra 
fixada per al conreu, i en la forma següent:

a) Els que no hagin sembrat una part de la superfície 
declarada dels conreus en qüestió han d’emplenar el for-
mulari fixat per la corresponent comunitat autònoma, en 
el qual s’han de ressenyar les parcel·les o la part d’aques-
tes que no hagin estat sembrades, així com el conreu de 
què es tracti.

b) Els que no hagin realitzat cap sembra dels con-
reus en qüestió a les superfícies declarades ho han de 
comunicar i fer-hi constar les dades mínimes que figuren 
en el model de l’annex XI.

Article 19. Períodes de pagament.

1. Amb caràcter general, els pagaments correspo-
nents a les ajudes previstes a l’article 1 s’han d’efectuar 
entre l’1 de desembre de 2005 i el 30 de juny de 2006.

2. L’ajuda a la patata per a fècula es paga als agricul-
tors, una vegada hagi estat lliurada la totalitat de les 
quantitats de patata que corresponen a la campanya, dins 
els quatre mesos següents a la data en què s’hagi presen-
tat la prova de pagament del preu mínim per part de la 
indústria. No obstant això, es poden percebre avança-
ments des de l’1 de desembre de 2005 per les quantitats 
lliurades per a les quals s’hagi presentat la prova esmen-
tada.

3. Els pagaments derivats de l’import addicional de 
l’ajuda esmentada a l’article 4.2 es paguen, com a molt 
tard, el 30 de setembre de 2006.
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CAPÍTOL II

Pagaments per superfície

SECCIÓ 1a PAGAMENTS PER SUPERFÍCIE ALS PRODUCTORS DELS 
CONREUS HERBACIS PREVISTOS EN EL CAPÍTOL 10 DEL TÍTOL iv del 

REGLAMENT (CE) NÚM. 1782/2003

Article 20. Superfícies admissibles per al pagament als 
conreus herbacis.

No es poden presentar sol·licituds de pagaments res-
pecte a les superfícies que, en la data límit de presentació 
de les sol·licituds d’ajuda per superfície de 2003, es dedi-
quin a pastures permanents, conreus permanents, arbres 
o usos no agrícoles, d’acord amb el que estableix l’article 
108 del Reglament (CE) núm. 1782/2003.

Article 21. Pla de regionalització i índexs de guaret.

1. Les zones homogènies de producció, determina-
des d’acord amb el que estableix el Pla de regionalització 
productiva, així com els rendiments mitjans dels cereals 
en secà, de cereals en regadiu, de blat de moro en regadiu 
i d’altres cereals en regadiu, diferenciats per comunitat 
autònoma, província, comarca agrària i terme municipal, 
si s’escau, que han de servir de base per a l’aplicació del 
sistema de pagaments per superfície als productors de 
determinats conreus herbacis, són els que figuren a l’an-
nex I.

2. Els índexs comarcals de guaret tradicional per a 
les terres de conreus de secà –expressats en hectàrees de 
guaret per cada 100 hectàrees acollides al règim de con-
reus herbacis– que s’han de respectar amb caràcter gene-
ral, per poder beneficiar-se dels pagaments per superfície, 
són els que figuren a l’última columna de l’annex I, dife-
renciats per comunitat autònoma, província, comarca 
agrària i terme municipal, si s’escau. Si en la declaració 
de cada agricultor, corresponent a cada campanya, no es 
respecta aquest valor, amb una franquícia de 10 punts, el 
conjunt de la superfície per a la qual se sol·licita l’ajuda és 
ajustat de manera proporcional a aquesta diferència, fins 
que s’assoleixi el valor de l’índex de guaret corresponent 
a aquesta comarca. No obstant això, les comunitats autò-
nomes poden establir criteris específics que permetin 
aplicar un índex de guaret diferent de determinades 
explotacions agrícoles incloses en cada comarca.

Article 22.  Subsuperfícies de base.

Les superfícies bàsiques nacionals de secà i de rega-
diu, fixades a l’annex IV del Reglament (CE) núm. 
1973/2004 de la Comissió, queden dividides en 17 subsu-
perfícies bàsiques de secà i el mateix nombre de subsu-
perfícies bàsiques de regadiu, en les quals es diferencien 
les subsuperfícies bàsiques de blat de moro de regadiu, 
corresponents a cadascuna de les comunitats autònomes, 
la dimensió de les quals és la que figura a l’annex II.

Article 23. Pagaments per superfície en regadiu.

Als efectes de la percepció d’aquests pagaments, es 
consideren superfície de regadiu les parcel·les situades 
en recintes considerats de regadiu al SIGPAC o, si no, les 
que figurin inscrites com de regadiu en un registre públic 
establert per la comunitat autònoma competent, abans de 
finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds de 
pagaments per a la campanya 2005/06.

Article 24. Requisits per optar als pagaments per super-
fície als productors d’oleaginoses.

1. Per poder optar als pagaments per superfície 
d’oleaginoses, els agricultors han de:

a) Utilitzar en les sembres llavors en dosis d’acord 
amb les pràctiques tradicionals de la zona en què radiquin 
les parcel·les d’oleaginoses. Només es pot utilitzar llavor 
certificada. Les dosis mínimes de sembra figuren a l’an-
nex III.

b) Comprometre’s a efectuar les tasques culturals 
tradicionals a la zona en què radiquin les parcel·les de 
conreu i mantenir-lo, com a mínim, fins al principi de la 
floració en condicions de creixement normals.

2. Els agricultors han de tenir a disposició dels 
òrgans competents tots els elements que puguin servir 
per acreditar el respecte del que indiquen els paràgrafs a) 
i b) de l’apartat anterior, com ara etiquetes de llavors, fac-
tures d’aquestes, d’herbicides, d’adobs, de lloguer de 
maquinària i qualsevol altre justificant relacionat amb 
aquestes obligacions.

Article 25. Requisits per optar als pagaments per super-
fície als productors de lli i cànem destinats a la pro-
ducció de fibra.

El pagament per superfície de lli i de cànem destinats 
a la producció de fibra se supedita:

a) Al dipòsit, com a molt tard el 15 de setembre de 
2005, d’una còpia del contracte o del compromís esmen-
tats a l’article 2.1 del Reglament (CE) núm. 1673/2000 del 
Consell, de 27 de juliol de 2000, pel qual s’estableix l’or-
ganització comuna de mercats en el sector del lli i el 
cànem destinats a la producció de fibres.

b) En el cas del cànem, a la utilització de llavor certi-
ficada de les varietats que figuren a l’annex II del Regla-
ment (CE) núm. 796/2004, i s’han d’adjuntar les etiquetes 
oficials a la sol·licitud.

En el cas del lli, en la utilització de les varietats que 
figuren a la llista de l’annex V del Reglament núm. 
1973/2004, a data 15 de maig anterior a la campanya per 
la qual se sol·licita el pagament, i s’han d’adjuntar les eti-
quetes oficials o qualsevol altre document reconegut a la 
sol·licitud.

c) A diferenciar les parcel·les del cànem segons les 
varietats utilitzades.

Article 26. Requisits per optar als diferents pagaments 
als productors de blat dur.

1. Els productors de blat dur, a més del pagament 
general corresponent als conreus herbacis, poden percebre:

a) El suplement de pagament per superfície conre-
ada de blat dur, que preveu el capítol 10 del títol IV del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 (article 105.1).

b) L’ajuda especial que preveu el capítol 10 del títol IV 
del Reglament (CE) núm. 1782/2003 (article 105.3).

c) La prima específica a la qualitat que preveu el 
capítol 1 del títol IV del Reglament (CE) núm. 1782/2003 
(articles 72 a 75).

2. Els productors de blat dur que optin al suplement 
de pagament per superfície o a l’ajuda especial han de:

a) Rebre el corresponent pagament per superfície 
com a cereal.

b) Utilitzar en la sembra únicament llavor certificada, 
almenys en les dosis de sembra que estableix l’annex III i 
aportar juntament amb la sol·licitud d’ajuda la prova de la 
seva utilització.

c) Respectar la rotació de conreus.

Per beneficiar-se del suplement de pagament per 
superfície al blat dur, les superfícies per a les quals se sol-
liciti el suplement han d’estar situades en les regions tra-
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dicionals que figuren a l’annex IV, amb els límits màxims 
que s’hi estableixen.

Per beneficiar-se de l’ajuda especial al blat dur, les 
superfícies per a les quals se sol·liciti l’ajuda han d’estar 
situades a les comarques agràries definides en el Pla de 
regionalització productiva d’Espanya que figuren a l’an-
nex V, amb el límit màxim per al conjunt de comarques de 
4.000 ha.

3. Els productors que sol·licitin la prima específica a 
la qualitat han de:

a) Utilitzar en les sembres únicament llavor certifi-
cada de varietats que compleixin els requisits que esta-
bleix l’article 10 del Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la 
Comissió. Aquestes varietats figuren a l’annex VI d’aquest 
Reial decret.

b) Utilitzar almenys les dosis de sembra i complir la 
resta dels requisits que estableix l’apartat 2.b).

c) Respectar la rotació de conreus.

Per beneficiar-se de la prima a la qualitat, les superfí-
cies per a les quals se sol·liciti la prima han d’estar situa-
des a les regions tradicionals que figuren a l’annex IV, 
amb els límits màxims que s’hi estableixen.

4. Els agricultors han de posar a disposició dels 
organismes competents tots els elements que puguin ser-
vir per acreditar el respecte als apartats anteriors, com ara 
factures, etiquetes de llavors i qualsevol altre element 
justificatiu relacionat amb aquestes obligacions.

Article 27. Superfícies excloses del dret al suplement de 
pagament, a l’ajuda especial i a la prima a la qualitat 
del blat dur.

Queden excloses del suplement del pagament, de 
l’ajuda especial i de la prima a la qualitat al blat dur les 
superfícies de regadiu tal com es defineixen a l’article 23. 
No obstant això, els titulars d’explotacions de regadiu en 
zones tradicionals que hagin percebut el suplement de 
pagament en superfícies de regadiu en les campanyes de 
comercialització 1997/1998 o 1998/1999 poden percebre 
les ajudes al blat dur conreat en regadiu per una superfí-
cie màxima igual a la més gran per la qual va percebre el 
suplement en el període comprès entre les campanyes 
1993/1994 i 1998/1999, totes dues inclusivament. En tot 
cas, han de complir els requisits que estableix l’article 
anterior.

Article 28. Modalitats de retirada de terres.

1. Els agricultors que sol·licitin un pagament per 
superfície de conreus herbacis estan obligats a retirar de 
la producció una part de la terra de les seves explotacions. 
Segons el que estableix l’article 107.1 i 2 del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003, per a la campanya 2005/2006 aquest 
percentatge és del 10% de la superfície total per la qual se 
sol·licitin pagaments per als conreus herbacis en el marc 
del capítol 10 del títol IV del Reglament esmentat.

2. Es considera retirada voluntària la retirada en un 
percentatge superior al que estableix la reglamentació 
comunitària com a obligatori. La retirada voluntària pot 
arribar fins al 10% de la superfície total per la qual se sol-
licitin pagaments en secà o en regadiu, respectivament, 
en el marc del capítol 10 del títol IV del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003. En aquest cas, el titular de l’explotació 
pot rebre una compensació idèntica a l’establerta per a la 
retirada obligatòria.

3. No obstant això, es pot superar la suma del per-
centatge obligatori de retirada i el 10% del voluntari, amb 
el límit màxim corresponent a una superfície retirada que 
no superi la conreada, en els casos següents:

a) Per a les terres de secà, en el cas de concentra-
cions parcel·làries i en altres casos especials degudament 
autoritzats per l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma corresponent, que suposin un canvi de l’estructura 
de l’explotació independent de la voluntat del productor.

b) Per a les terres de regadiu, quan les explotacions 
estiguin situades en zones objecte de plans de millora del 
regadiu que impliquin concentració parcel·lària.

4. Els productors que sol·licitin pagaments per una 
superfície que no excedeixi la necessària per produir 92 
tones de cereals, en funció dels rendiments determinats 
en el Pla de regionalització productiva d’Espanya per a la 
comarca i tipus de conreu que figuri a la sol·licitud, no 
estan obligats a retirar terra de la producció. Per tant, 
qualsevol retirada de conreu que realitzin es considera 
voluntària i, en conseqüència, ha de respectar el límit 
establert per a aquesta.

5. Les terres retirades amb finalitats mediambientals 
o de repoblament es poden comptabilitzar als efectes del 
compliment del requisit de retirada obligatòria, en els ter-
mes que disposa l’article 107.8 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003.

6. La superfície retirada amb caràcter obligatori es 
pot utilitzar:

a) Per a la producció de matèries destinades a fabri-
car productes no destinats al consum humà o animal.

b) Per al conreu de lleguminoses en una explotació 
gestionada per a la totalitat de la seva producció en el 
marc del Reglament (CEE) núm. 2092/91 del Consell, de 24 
de juny de 1991, sobre la producció agrícola ecològica i la 
seva indicació en els productes agraris i alimentaris.

Article 29. Superfícies mínimes susceptibles de rebre els 
pagaments per retirada.

La superfície mínima de retirada és de 0,1 hectàrees, i 
la parcel·la, d’una amplada de 10 metres com a mínim. 
Per raons mediambientals i amb caràcter excepcional, es 
podrien admetre parcel·les d’almenys 0,05 hectàrees i 
cinc metres d’amplada.

Article 30. Aplicació del principi de proporcionalitat en 
les terres retirades.

1. La sol·licitud de pagaments per superfície per a 
una regió amb un rendiment donat ha d’incloure una 
superfície de retirada de, com a mínim, el percentatge 
obligatori.

2. No és exigible el compliment de l’obligació asse-
nyalada a l’apartat anterior en els casos següents:

a) En explotacions que incloguin superfícies situa-
des en regions de producció de secà i de regadiu, la reti-
rada obligatòria de terres per a superfícies situades en 
regadiu es pot efectuar totalment o parcialment en secà. 
El nombre d’hectàrees que es retirin en secà s’ha d’ajus-
tar en funció de la relació de rendiments entre les regions 
de què es tracti, i no és necessari en aquest cas respectar 
el límit establert a l’article 28.3.

b) La retirada obligatòria corresponent a una deter-
minada regió de producció es pot fer en una altra regió de 
producció de la mateixa explotació amb diferent rendi-
ment sempre que les seves regions siguin limítrofs. La 
superfície que es retiri totalment o parcialment en una 
altra regió s’ha d’ajustar en funció de la relació dels rendi-
ments entre les regions de què es tracti. No obstant això, 
no es poden retirar en cap cas menys hectàrees que les 
previstes en l’obligació de retirada per al conjunt de les 
superfícies de l’explotació per a les quals se sol·liciten 
pagaments per superfície en el marc del capítol 10 del títol 
IV del Reglament (CE) núm. 1782/2003.
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c) Quan la superfície que es retiri d’una regió sigui 
com a màxim de dues hectàrees, es pot realitzar la reti-
rada en una altra regió de producció, ajustant la superfície 
en funció dels rendiments.

3. En cap cas es pot traslladar l’obligació de retirada 
de terres de secà a terres de regadiu.

Article 31. Excepcions als sol·licitants afectats per condi-
cionants ambientals o situacions climàtiques excep-
cionals.

En virtut del que disposa l’article 107.6 del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003, quan raons derivades de la variabi-
litat climàtica que caracteritza la nostra agricultura deter-
minin l’aparició d’anormalitats en una campanya, com 
ara excessos o manca de precipitacions, exigències de 
protecció mediambiental d’aqüífers sobreexplotats o amb 
risc de sobreexplotació o reduccions de les disponibilitats 
d’aigua per a reg, que impedeixin o limitin severament el 
desenvolupament normal dels conreus en una zona deter-
minada, així com en els casos en què hi hagi condicio-
nants agroambientals prèviament aprovats, les comuni-
tats autònomes afectades poden eximir del respecte als 
límits que estableix l’article 28.2 d’aquest Reial decret les 
explotacions agràries de les regions o zones afectades.

Les comunitats autònomes han de comunicar al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació les decisions 
preses sobre això, les causes que els han donat origen i la 
definició geograficoadministrativa de les zones correspo-
nents, així com la justificació del percentatge màxim esta-
blert de retirada total, que no pot excedir en cap cas el 
75% de la superfície per a la qual se sol·licitin els paga-
ments.

Article 32. Condicions que han de complir les terres reti-
rades.

Per poder percebre els pagaments corresponents en 
les terres retirades del conreu s’ha de realitzar el guaret 
d’acord amb les directrius següents:

a) El guaret s’ha de fer mitjançant els sistemes tradi-
cionals de conreu, de mínim conreu o mantenint una 
coberta vegetal adequada, tant espontània com conreada, 
per minimitzar els riscos d’erosió, l’aparició d’accidents, 
males herbes, plagues i malalties, conservar el perfil salí 
del sòl, la seva capacitat productiva i afavorir l’increment 
de la biodiversitat.

b) Les aplicacions d’herbicides autoritzats s’han de 
fer amb els que no tinguin efecte residual i siguin de baixa 
perillositat.

c)  En el cas de mantenir una coberta vegetal, 
aquesta no podrà ser utilitzada per a la producció de lla-
vors ni aprofitada sota cap concepte amb fins agrícoles 
abans del 31 d’agost de 2005, excepte en aquelles zones 
previstes a l’article 32 del Reglament (CE) núm. 795/2004 
de la Comissió, del 21 d’abril de 2004, que estableix dis-
posicions d’aplicació del règim de pagament únic que 
preveu el Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, pel 
qual s’estableixen disposicions comunes aplicables als 
règims d’ajuda directa en el marc de la política agrícola 
comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agri-
cultors.

d) En el cas d’incompliment d’aquests extrems, el 
titular de l’explotació perdrà totalment o parcialment el 
dret als beneficis del règim d’ajuda als conreus herbacis i 
a la retirada del conreu.

Article 33. Ajust de la superfície amb dret a pagaments.

Quan les terres retirades no compleixin el percentatge 
establert com de retirada obligatòria respecte a les super-
fícies per les quals se sol·liciten els pagaments, s’aplica-

ran les disposicions recollides en el Reglament (CE) núm. 
796/2004 de la Comissió.

Article 34. Utilització de les terres retirades de la produc-
ció per a conreus amb destinació no alimentària.

1. Els productors poden utilitzar les superfícies reti-
rades de la producció amb caràcter obligatori per obtenir 
primeres matèries per a la fabricació a la comunitat autò-
noma de productes no destinats al consum humà o ani-
mal, sense perdre el dret al pagament per superfície. No 
obstant això, si es conrea remolatxa sucrera, nyàmera o 
aguaturma i xicoira, no es percep el pagament correspo-
nent a la retirada i només se’n permet el conreu si es 
compleixen les condicions que estableix el segon parà-
graf de l’apartat 2 de l’article 143 del Reglament (CE) núm. 
1973/2004.

2. L’incompliment de les condicions que estableix la 
normativa europea, entre altres les relatives als contrac-
tes i al lliurament de la collita en una quantitat que ha de 
correspondre almenys al rendiment representatiu fixat 
per al conreu en qüestió per la comunitat autònoma, dóna 
lloc a la pèrdua del pagament per retirada per a les parcel-
les en qüestió i el consegüent ajust de les superfícies de 
conreus en el marc del capítol 10 del títol IV del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003, en funció de la superfície «determi-
nada» de retirada.

3. Les comunitats autònomes han d’establir cada 
any els rendiments representatius que s’han d’obtenir 
efectivament per als conreus i les superfícies del seu 
àmbit territorial, excepte en el cas de les primeres matè-
ries que estableix l’annex XXII del Reglament (CE) núm. 
1973/2004.

4. Als efectes de la regulació dels conreus amb destí 
no alimentari, es tindran en compte les definicions 
següents:

a) Sol·licitant: l’agricultor que utilitza les terres retira-
des d’acord amb el que estableix l’article 143 del Regla-
ment (CE) núm. 1973/2004.

b) Receptor: tota persona signant del contracte dis-
posat en la normativa comunitària, que compri pel seu 
compte primeres matèries a les quals es refereix l’article 
143 del Reglament (CE) núm. 1973/2004 destinades als 
fins previstos en l’annex XXIII del Reglament esmentat.

c) Primer transformador: l’usuari de les primeres 
matèries que procedeixi a la seva primera transformació 
per obtenir un o diversos dels productes que preveu l’an-
nex XXIII del Reglament (CE) núm. 1973/2004.

El primer transformador pot delegar en una tercera 
persona la recollida de la primera matèria lliurada pel sol-
licitant, si bé segueix sent l’únic responsable respecte a 
les obligacions reglamentàries.

5. Els sol·licitants que conreïn en la terra retirada 
primeres matèries amb destinació no alimentària, amb 
excepció de les esmentades a l’annex XXII del Reglament 
(CE) núm. 1973/2004, han de formalitzar amb un receptor 
o primer transformador un únic contracte per primera 
matèria conreada d’acord amb els requisits que estableix 
l’article 147 del Reglament esmentat i presentar-ne un 
exemplar juntament amb la sol·licitud d’ajuda «superfí-
cies».

6. En el cas de les primeres matèries indicades a 
l’annex XXII del Reglament (CE) núm. 1973/2004, els titu-
lars de les explotacions han de presentar, juntament amb 
la sol·licitud d’ajuda «superfícies», un compromís escrit 
que, en cas que siguin utilitzades o venudes, les primeres 
matèries en qüestió han de ser destinades a alguna de les 
finalitats que estableix l’annex XXIII del Reglament 
esmentat.

7. Els receptors o primers transformadors s’han de 
comprometre a fabricar algun dels productes esmentats a 
l’annex XXIII del Reglament (CE) núm. 1973/2004, d’un 
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valor econòmic que ha de ser superior al de tots els altres 
productes destinats al consum humà o animal que s’ob-
tinguin durant el procés.

Les persones físiques o jurídiques que vulguin actuar 
per primera vegada com a primer transformador o recep-
tor ho han de manifestar per escrit i abans de la finalitza-
ció del termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda, 
davant la comunitat autònoma on estiguin establertes.

En l’escrit, el receptor o primer transformador hi ha de 
manifestar expressament que coneix les condicions i les 
limitacions que conté el Reglament (CE) núm. 1973/2004, 
ha d’aportar la informació necessària relativa a la cadena 
de transformació de les primeres matèries, en compli-
ment del que disposen els articles 145, 157 i 163 del Regla-
ment esmentat, i s’ha de comprometre a portar una 
comptabilitat específica que, com a mínim, ha de contenir 
la informació reflectida a la normativa esmentada.

8. Altres obligacions dels sol·licitants, i dels recep-
tors i primers transformadors de les primeres matèries, 
es recullen a l’annex VII.

9. Les primeres matèries conreades en terres retira-
des de la producció i els productes que derivin d’aquestes 
primeres matèries no es poden acollir a les mesures 
finançades per la Secció Garantia del FEOGA d’acord amb 
el que estableixen els paràgrafs a) i b) de l’apartat 2 de 
l’article 1 del Reglament (CE) núm. 1258/1999 del Consell, 
de 17 de maig de 1999, sobre el finançament de la política 
agrícola comuna.

SECCIÓ 2a   AJUDA ALS CONREUS ENERGÈTICS

Article 35. Objecte.

1. S’entén per conreus energètics els que s’utilitzin 
fonamentalment en la producció dels productes energè-
tics que preveu l’article 88 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003. Queda exclosa com a primera matèria la 
remolatxa sucrera.

2. Als efectes de la regulació dels conreus amb fins 
energètics, s’han de tenir en compte les definicions 
següents:

a) Sol·licitant: el productor que utilitza tota o part de 
la superfície, exclosa la retirada de conreu, per produir 
primeres matèries amb fins energètics.

b) Primer transformador: l’utilitzador de les primeres 
matèries que en fa la primera transformació, per obtenir-
ne un o diversos dels productes a què es refereix l’article 
88 del Reglament (CE) núm. 1782/2003.

El primer transformador pot delegar en una tercera 
persona la recepció de la primera matèria lliurada pel sol-
licitant, si bé segueix sent l’únic responsable respecte a 
les obligacions que estableix la normativa comunitària.

3. Els sol·licitants que vulguin obtenir l’ajuda als 
conreus energètics han de formalitzar amb un primer 
transformador un únic contracte per primera matèria con-
reada, en els termes que estableix l’article 26 del Regla-
ment (CE) núm. 1973/2004, i presentar-ne un exemplar 
davant la comunitat autònoma, juntament amb la sol-
licitud d’ajuda «superfícies».

4. Les obligacions dels sol·licitants i dels primers 
transformadors de les primeres matèries es recullen a 
l’annex VIII.

5. Les persones físiques o jurídiques que vulguin 
actuar per primera vegada com a primer transformador 
ho han de manifestar per escrit, abans de la data límit de 
la presentació dels contractes davant la comunitat autò-
noma on estiguin establerts, han de manifestar expressa-
ment que coneixen les condicions i les limitacions que 
conté el Reglament (CE) núm. 1973/2004 i altra normativa 
complementària i s’han de comprometre a portar una 

comptabilitat específica i, en concret, que compleixen el 
que estableix l’article 39 del Reglament esmentat.

SECCIÓ 3a AJUDA ESPECÍFICA A L’ARRÒS

Article 36. Requisit de les superfícies.

1. Les ajudes específiques s’abonen als productors 
d’arròs per les parcel·les agrícoles completament utilitza-
des i cadastrades com de regadiu abans del 20 de desem-
bre de 1998 o, si no, les que, en aquesta data, complien 
algun dels requisits següents:

a) Figurar inscrites com de regadiu en un registre 
públic establert per la comunitat autònoma competent.

b) Haver percebut pagaments compensatoris en la 
campanya 1998/1999.

2. En tot cas, en les superfícies a què es refereix 
l’apartat anterior, s’hi han d’haver fet els treballs normals 
requerits per al conreu de l’arròs i que aquest hagi arribat 
a la floració.

3. Les parcel·les afectades per una sol·licitud d’ajuda 
específica als productors d’arròs no poden ser objecte de 
cap altra sol·licitud per superfície en la mateixa campa-
nya, llevat de la que preveu l’article 15.1.c).

Article 37. Superfície bàsica nacional i subsuperfícies 
bàsiques.

La superfície bàsica nacional d’arròs que estableix el 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 queda dividida en 10 sub-
superfícies bàsiques corresponents a cadascuna de les 
comunitats autònomes productores d’arròs, la dimensió 
de les quals és la que figura a l’annex IX.

Article 38. Declaracions obligatòries de productors i 
industrials arrossaires.

1. Els productors d’arròs que s’acullin al sistema 
d’ajuda específica han de dur a terme les declaracions 
següents:

a) Abans del 15 d’octubre de 2005, declaració d’exis-
tències en poder seu el 31 d’agost anterior.

b) Abans del 15 de novembre de 2005, declaració de 
la producció obtinguda i de la superfície utilitzada.

En les dues declaracions s’han de desglossar les 
superfícies, els tipus i les varietats d’arròs, d’acord amb el 
que estableix l’article 1 del Reglament (CE) núm. 1709/2003 
de la Comissió, de 26 de setembre de 2003, relatiu a les 
declaracions de collita i existències d’arròs.

Aquestes declaracions s’han de presentar davant la 
comunitat autònoma on s’hagi presentat la sol·licitud 
d’ajuda específica.

2. Els industrials arrossaires han de fer, davant l’òr-
gan competent de la comunitat autònoma on estigui 
emmagatzemat l’arròs, abans del 15 d’octubre de 2005, 
una declaració de les existències d’arròs que estiguin en 
poder seu el 31 d’agost anterior, desglossades tal com 
estableix l’article 2 del Reglament (CE) núm. 1709/2003.

SECCIÓ 4a AJUDA A LA PRODUCCIÓ DE LLEGUMINOSES DE GRA

Article 39. Objecte i requisits.

1. Els agricultors que conreïn les lleguminoses de 
gra que especifica l’article 141 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 poden sol·licitar l’ajuda que estableix el capítol 
13 del títol IV del Reglament esmentat.

2. L’ajuda està supeditada al compliment de les con-
dicions i els límits que estableixen els articles 142 i 143 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003.
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SECCIÓ 5a AJUDA ALS PRODUCTORS DE PATATA AMB DESTINACIÓ
A FÈCULA

Article 40. Objecte i requisits.

1. Es concedeix una ajuda, que preveu l’article 93 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003, als productors que con-
reïn patates destinades a la producció de fècula. L’ajuda 
es refereix a la quantitat de patates necessària per produir 
una tona de fècula. El productor ha de fer un contracte de 
conreu amb el transformador, que s’ha de presentar 
davant la comunitat autònoma abans del 30 de juny de 2005.

2. L’ajuda està condicionada al fet que es pagui a 
l’agricultor el preu mínim que estableix l’article 4 bis del 
Reglament (CEE) núm. 1868/94 del Consell, de 27 de juliol 
de 1994, pel qual s’estableix un règim de contingents per 
a la producció de fècula de patata, i al compliment dels 
requisits que estableixen els articles 19 a 21 del Regla-
ment (CE) núm. 1973/2004.

3. La sol·licitud única s’ha de completar amb la pre-
sentació de la prova que l’agricultor ha rebut almenys el 
preu mínim esmentat a l’apartat anterior.

SECCIÓ 6a AJUDA ALS FRUITS DE CLOFOLLA

Article 41. Quantia de les ajudes comunitàries i nacio-
nals i finançament.

1. Es concedeix una ajuda comunitària general als 
productors, prèvia la seva sol·licitud en declaració única 
de 2005, de 241,50 euros per hectàrea a les plantacions 
d’ametller, avellaner, noguera, pistatxo i garrofer. Com-
plementàriament, a les plantacions d’avellaner se’ls 
assigna una ajuda comunitària addicional de 105 euros 
per hectàrea.

2. Una vegada realitzats els controls corresponents 
sobre les sol·licituds rebudes, si l’import obtingut multi-
plicant les superfícies elegibles per les ajudes unitàries a 
què es refereix l’apartat 1 excedeix l’import global que 
preveu l’article 84 del Reglament (CE) núm. 1782/2003, 
s’aplica un coeficient corrector a l’ajuda comunitària 
general per evitar sobrepassar l’import global.

3. Als efectes del càlcul de l’ajuda a què es refereix 
l’apartat 2 i de complir el paràgraf b) de l’article 3 del 
Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 
d’octubre de 2004, les comunitats autònomes han de 
comunicar, per transmissió electrònica, a la Direcció 
General d’Agricultura del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, com a molt tard el 31 d’octubre de 2005, les 
dades definitives relatives a les superfícies amb dret a 
aquesta ajuda obtingudes després d’haver tingut en 
compte els controls ja realitzats, distingint les superfícies 
de cada espècie.

4. En el cas en què calgui aplicar el coeficient correc-
tor a què es refereix l’apartat 2, es concedeix una ajuda 
nacional del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
l’import de la qual és la meitat de la diferència entre l’im-
port unitari de l’ajuda general a què es refereix l’apartat 1 
i l’ajuda resultant de l’aplicació del coeficient corrector a 
què es refereix l’apartat 2. Aquesta ajuda té com a límit la 
quantitat de 60,375 euros per hectàrea.

5. L’ajuda finançada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació s’ha de transferir a les comunitats autòno-
mes corresponents, d’acord amb la disponibilitat pressu-
postària existent, de conformitat amb el que estableix 
l’article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària.

A aquests efectes, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació ha de transferir a les comunitats autònomes 
els imports necessaris per respondre al pagament de 
l’ajuda que estableix l’apartat 4, basant-se en les superfí-
cies per a les quals s’hagi sol·licitat ajuda, en els possibles 

romanents que existeixin de transferències anteriors i en 
l’import previst de l’ajuda.

Amb aquest fi, les comunitats autònomes han de faci-
litar, per transmissió electrònica, a la Direcció General 
d’Agricultura del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, abans del 30 de juny de 2005, informació sobre les 
superfícies per les quals s’ha sol·licitat ajuda, distingint 
les superfícies de cadascuna de les espècies esmentades 
a l’apartat 1, així com els romanents existents de transfe-
rències anteriors.

6. Les comunitats autònomes en el territori de les 
quals hi hagi plantacions de fruits de clofolla que complei-
xin els requisits de l’article 42 poden sufragar una ajuda 
per hectàrea i any que, sumada a l’aportació del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, no pot excedir la quan-
titat de 120,75 euros per hectàrea.

Una vegada realitzats els controls administratius i 
sobre el terreny corresponents a la sol·licitud única, la 
part de l’ajuda que pugui atorgar una comunitat autò-
noma amb càrrec als seus fons ha de ser abonada al pro-
ductor per la comunitat autònoma on estiguin ubicades 
les parcel·les.

7. Si la limitació màxima de l’ajuda nacional de 
l’apartat 6 ho permet, es concedeix un complement de 
l’ajuda a les superfícies el titular de les quals sigui agricul-
tor professional, de conformitat amb el que disposa 
l’apartat 5 de l’article 2 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de 
modernització de les explotacions agràries, i que mantin-
gui aquesta qualificació en la data de finalització del ter-
mini de sol·licitud.

El complement de l’ajuda a què es refereix el paràgraf 
anterior, amb càrrec als pressupostos del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, sumat a l’aportació que 
consta a l’apartat 4, puja fins a un màxim de 60,375 euros 
per hectàrea, condicionat a les disponibilitats pressupos-
tàries.

Article 42. Requisits.

Les superfícies esmentades a l’apartat 1 de l’article 41 
han de complir els requisits següents:

a) Les parcel·les amb dret a aquesta ajuda han de 
tenir una superfície mínima de 0,2 hectàrees.

Han de ser de conreu homogeni, no disseminat, amb 
plantació que no pot estar separada per altres conreus o 
plantacions. Les parcel·les no han d’estar constituïdes per 
associacions de conreus, excepte que aquestes associa-
cions ho siguin de les espècies esmentades a l’article 41. 
En aquest últim cas, si l’ajuda es diferencia per espècies, 
s’abona l’ajuda corresponent a la de superfície dominant 
a la parcel·la.

No obstant això, les comunitats autònomes en el seu 
àmbit territorial poden admetre la presència d’arbres que 
produeixin fruits diferents dels fruits de clofolla esmen-
tats a l’article 41, a condició que el seu nombre no sobre-
passi el 10% del nombre d’arbres que estableix el paràgraf 
c), pel que fa a arbres admissibles productors de fruits de 
clofolla.

b) Han de tenir una densitat mínima per hectàrea de 
80 arbres per a ametller, 150 per a avellaner i pistatxo, 60 
per a noguera i 30 per a garrofer.

c) Han d’estar incloses entre els recursos productius 
d’una organització o agrupació de productors reconeguda 
per a alguna de les categories que incloguin els fruits de 
clofolla, d’acord amb els articles 11 o 14 del Reglament 
(CE) núm. 2200/96 del Consell, de 28 d’octubre de 1996, 
pel qual s’estableix l’organització comuna de mercats en 
el sector de les fruites i les hortalisses, per als productes 
esmentats a l’apartat 1 de l’article 41.
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SECCIÓ 7a AJUDA ALS PRODUCTORS DE LLAVORS

Article 43. Ajuda per a les llavors.

1. Es concedeix l’ajuda que preveu l’article 99 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 als productors de llavors 
de base o llavors certificades de les espècies que esta-
bleix l’annex XI del dit Reglament, en el qual s’indiquen 
els imports de l’ajuda per espècie i varietat que poden 
percebre els beneficiaris.

2.  L’ajuda se supedita, a més, al compliment dels 
requisits següents per a les llavors:

a) Haver estat certificades oficialment, d’acord amb 
les directives a què es refereix l’article 46 del Reglament 
(CE) núm. 1973/2004.

b) Haver estat produïdes en les condicions que pre-
veu l’article 47 del Reglament (CE) núm. 1973/2004.

Als efectes del que preveuen els paràgrafs a) i b), s’ha 
de presentar, davant la comunitat autònoma en el territori 
de la qual es multipliqui la llavor, per al seu registre, 
abans de les dates límit que s’indiquen a continuació, el 
corresponent contracte de multiplicació, segons el model 
que inclogui, almenys, les dades que figuren a l’annex XII, 
o la declaració de conreu, en el cas de producció en con-
reu directe per l’establiment de llavors.

1r Totes les espècies, excepte arròs:

L’1 de febrer de 2005, per a les sembres de tardor.
El 15 de maig de 2005, per a sembres de primavera.

2n Llavors d’arròs: el 30 de juny de 2005.

c) Haver estat collides l’any 2005 en el territori nacio-
nal i comercialitzades per a la sembra abans del 15 de 
juny de 2006.

Es considera que s’ha complert el requisit d’haver 
comercialitzat una llavor per a la sembra:

1r Quan la llavor hagi estat venuda a un establiment 
autoritzat i, una vegada processada i envasada, hagi estat 
certificada oficialment. La venda s’acredita mitjançant 
una factura, un albarà o altres documents que la provin.

2n L’establiment autoritzat ha d’acreditar que la lla-
vor, una vegada envasada, precintada i certificada oficial-
ment, s’ha comercialitzat segons el que disposa l’article 
49 del Reglament (CE) núm. 1973/2004.

3. Els beneficiaris han de complir els requisits 
següents:

a) Adjuntar a la sol·licitud única d’ajuda una còpia de 
la declaració de conreu o, si s’escau, del contracte de mul-
tiplicació. No obstant això, en el supòsit de les sembres 
de primavera de llavors diferents de l’arròs i en el cas de 
les llavors d’arròs, tant la declaració de conreu com el 
contracte poden no acompanyar la sol·licitud, però s’han 
de presentar posteriorment davant la comunitat autò-
noma receptora de la sol·licitud única d’ajuda, abans de 
les dates assenyalades a l’apartat 2.

b) Presentar abans del dia 30 d’abril de 2006, davant 
la comunitat autònoma en la qual es va presentar la sol-
licitud única d’ajuda, la informació sobre la quantitat de 
llavor certificada produïda, expressada en quintars amb 
un decimal, per a la qual se sol·licita l’ajuda, per cada 
espècie, acompanyada del certificat oficial expedit per la 
comunitat autònoma corresponent en què ha de constar, 
com a mínim:

1r La identificació de l’acta de precintament (número 
i data de l’acta).

2n El número de cada lot corresponent a aquesta 
acta.

3r La quantitat de llavor certificada de cada lot.

c) Presentar, en el cas de producció mitjançant un 
contracte de multiplicació, abans del 30 d’abril de 2006, 
una certificació de l’establiment de llavors que contingui, 
com a mínim, les dades que consten a l’annex XIII.

4.  Per a les llavors en les quals és possible la seva 
derivació a usos d’alimentació humana o animal, llevat 
que hagin estat tractades o acolorides les llavors de forma 
que se n’impossibiliti la derivació, ha de quedar prou pro-
vada, a satisfacció de l’autoritat competent, la seva no-
derivació a aquests usos.

SECCIÓ 8a AJUDA ALS PRODUCTORS DE LLÚPOL

Article 44. Requisits per optar a l’ajuda.

1. Es concedeix l’ajuda que preveuen l’article 110 
quindecies del Reglament (CE) núm. 1782/2003 i l’article 
12 del Reglament (CEE) núm. 1696/1971 del Consell, de 26 
de juliol de 1971, pel qual s’estableix l’organització 
comuna de mercats en el sector del llúpol, als productors 
que conreïn llúpol del codi NC 1210 en superfícies admis-
sibles del territori nacional.

2. S’entén per superfície admissible:
a) La situada en zones reconegudes de producció de 

llúpol, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 6 del Reglament 
(CEE) núm. 1784/77 del Consell, de 19 de juliol de 1977, 
relatiu a la certificació del llúpol.

b) La plantada amb llúpol d’una varietat reglamentà-
ria.

c) L’efectivament recol·lectada.

3. Els beneficiaris han de complir les condicions de 
conreu, recol·lecció i densitat de plantació descrites a l’ar-
ticle 170 del Reglament (CE) núm. 1973/2004. A l’efecte de 
justificar que la superfície ha estat efectivament recol-
lectada, els productors han de presentar, abans del 15 de 
setembre del 2005, una declaració complementària de la 
sol·licitud única d’ajuda, que ha de contenir com a 
mínim:

a) La identificació de la sol·licitud única.
b) La superfície efectivament recol·lectada.

TÍTOL III

Ajudes a la ramaderia

CAPÍTOL I

Pagaments per bestiar boví

SECCIÓ 1a CONDICIONS COMUNES DE CONCESSIÓ

Article 45. Identificació i registre del bestiar i import de 
les ajudes.

1. Cada animal pel qual se sol·liciti una ajuda ha d’es-
tar identificat i registrat d’acord amb les disposicions del 
Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s’esta-
bleix un sistema d’identificació i registre dels animals de 
l’espècie bovina, i dotat del document d’identificació a 
què es refereix el Reial decret esmentat.

2. Així mateix, per beneficiar-se de les ajudes, els 
productors han d’observar la totalitat de les exigències 
que estableix el Reial decret 1980/1998, de 18 de setem-
bre.

3. Els imports unitaris dels pagaments per bestiar 
boví que preveu aquest capítol són els que s’indiquen a 
l’annex XXVII.
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Article 46. Ús o tinença de substàncies prohibides.

1. D’acord amb el que disposa l’article 140 del Regla-
ment (CE) núm. 1782/2003, quan, en aplicació del Reial 
decret 1749/1998, de 31 de juliol, pel qual s’estableixen les 
mesures de control aplicables a determinades substàn-
cies i els seus residus en els animals vius i els seus pro-
ductes, es detectin substàncies prohibides en virtut del 
Reial decret 2178/2004, de 12 de novembre, pel qual es 
prohibeix utilitzar determinades substàncies d’efecte hor-
monal i tireostàtic i substàncies betagonistes d’ús en la 
cria de bestiar, o de substàncies utilitzades il·legalment, 
en un animal pertanyent al bestiar boví d’un productor, o 
quan es trobi una substància o un producte autoritzat, 
però posseït de manera il·legal en l’explotació d’aquest 
agricultor, en qualsevol forma, aquest queda exclòs, 
durant l’any natural en què s’efectuï la comprovació, del 
benefici dels imports que preveuen les disposicions 
d’aquest capítol.

En cas de reincidència, el període d’exclusió es pror-
roga, segons la gravetat de la infracció, en cinc anys a 
partir de l’any en què s’hagi detectat la reincidència.

2. En cas d’obstrucció, per part del propietari o del 
posseïdor dels animals, de les inspeccions i les preses de 
mostres necessàries per aplicar els plans nacionals de 
control de residus, així com de les investigacions i els 
controls que preveu el Reial decret 1749/1998, de 31 de 
juliol, s’han d’aplicar les exclusions que preveu l’apartat 1 
d’aquest article.

3. Qualsevol autoritat que, en l’exercici de les seves 
competències, detecti alguna de les anomalies que esta-
bleixen els apartats 1 i 2, ho ha de comunicar a les autori-
tats competents de la gestió i el control de les primes 
ramaderes de la comunitat autònoma on radiqui l’explo-
tació del productor.

SECCIÓ 2a AJUDES AFECTADES PER CRITERIS DE DENSITAT RAMADERA

Article 47. Càrrega ramadera de l’explotació.

1. La concessió de les ajudes que estableixen els arti-
cles 48 a 51 està supeditada al fet que la càrrega ramadera 
de l’explotació del sol·licitant no excedeixi l’1,8 unitats de 
bestiar gros (UBG) per hectàrea dedicada a l’alimentació 
dels animals que s’hi mantenen, d’acord amb la declara-
ció de superfície farratgera realitzada pel sol·licitant.

2. No obstant això, els productors queden exempts 
de l’aplicació de la càrrega ramadera quan el nombre 
d’animals que mantinguin en la seva explotació i que 
s’hagi de prendre en consideració per determinar la càr-
rega no excedeixi les 15 UBG i, a més, no vulguin percebre 
el pagament per extensificació que estableix l’article 52.

3. La determinació de la càrrega ramadera de l’ex-
plotació s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’annex XIV.

Article 48. Prima especial. Condicions generals de con-
cessió.

1. Poden obtenir la prima especial de l’article 123 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 els productors de bovins 
mascles que ho sol·licitin i compleixin les condicions des-
crites en aquest Reial decret i en la normativa comunitària 
aplicable.

2. La prima especial es concedeix fins a un màxim de 
60 animals per explotació, any civil i grup d’edat. En el cas 
dels toros, un mateix animal no pot ser objecte de més 
d’una sol·licitud de prima. Els bous poden ser objecte de 
sol·licitud de prima una vegada per cadascun dels grups 
d’edat que s’esmenten al paràgraf b) de l’apartat 
següent.

3. Només poden ser objecte de subvenció els ani-
mals que en la data inicial del període de retenció:

a) Tinguin com a mínim set mesos, en el cas dels 
toros.

b) Si es tracta de bous, tinguin com a mínim set 
mesos i com a màxim 19 pel que respecta al primer grup 
d’edat, o com a mínim 20 mesos pel que respecta al 
segon grup d’edat.

4. Per tenir dret a la prima especial, el productor ha 
de mantenir en la seva explotació, per a l’engreix, durant 
un període de retenció de dos mesos com a mínim, els 
animals inclosos a la sol·licitud. Qualsevol variació del 
nombre d’animals objecte de sol·licitud, inclòs el trasllat, 
ha de ser comunicada pel sol·licitant a l’autoritat compe-
tent.

5. El nombre de bovins mascles objecte de prima a 
Espanya no pot excedir els 713.999 caps, sense perjudici 
de la reducció relativa a les mesures específiques a favor 
de les illes Canàries previstes segons l’article 5 del Regla-
ment (CE) núm. 1454/2001 del Consell, de 28 de juny de 
2001, pel qual s’aproven mesures específiques a favor de 
les illes Canàries en relació amb determinats productes 
agrícoles i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 
1601/92 (Poseican), i el que estableix l’article 147 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003.

6. Quan el nombre d’animals subvencionables 
superi el límit esmentat, s’ha de reduir proporcionalment 
el nombre d’animals amb dret a prima de cada productor. 
Aquesta reducció no és aplicable als petits productors.

S’entén per petit productor:
a) El que sol·liciti durant l’any 2005 la prima especial 

per un màxim de 10 animals.
b) El que sol·liciti durant l’any 2005 la prima especial 

per un màxim de 20 animals i, a més, el gener del 2005, 
disposi en la seva explotació d’un nombre de vaques alle-
tants igual, com a mínim, al doble del nombre de vedells 
pels quals sol·licita la prima especial.

Article 49. Concessió de la prima als llocs d’engreix 
comunitaris.

1. S’entén per lloc d’engreix comunitari els llocs 
d’engreix que compleixin les condicions descrites a conti-
nuació:

a) Que s’ajustin a alguna de les formes jurídiques 
que estableix l’article 6 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de 
modernització de les explotacions agràries, i que, a més, 
tinguin entre els seus objectius l’engreix o encebament en 
comú dels vedells nascuts en les explotacions de vaques 
de cria dels seus socis.

b) Que tots els socis que aporten animals a la sol-
licitud tinguin vaques alletants i drets de prima i hagin 
sol·licitat la prima per vaca alletant l’any civil de què es 
tracti.

c) Que al lloc d’engreix només s’hi engreixin els ani-
mals nascuts de les vaques alletants de les explotacions 
dels seus socis.

2. No obstant el que disposa l’apartat 2 de l’article 
48, els llocs d’engreix comunitaris es poden beneficiar de 
la prima especial per un nombre d’animals igual a la 
suma del nombre aportat per cadascun dels seus socis, 
respectant els màxims que preveu l’apartat següent.

3. Cada soci només pot aportar al lloc d’engreix 
comunitari els bovins mascles nascuts en la seva explota-
ció, respectant el màxim de 60 animals per explotació de 
cadascun dels seus socis.

4. Als efectes del càlcul de la prima corresponent, 
s’ha de tenir en compte l’apartat 6 de l’article 48 per als 
socis d’aquests llocs d’engreix comunitaris que siguin 
petits productors.

5. Els socis que figurin en una sol·licitud presentada 
per un lloc d’engreix comunitari no poden sol·licitar la 
prima especial per bovins mascles a títol individual ni 
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com a participants en la sol·licitud presentada per un altre 
lloc d’engreix comunitari.

Article 50. Prima per vaca alletant.

1. Poden obtenir la prima que preveu l’article 125 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003, amb la sol·licitud prèvia, 
els productors que mantinguin vaques alletants, quan 
compleixin les condicions següents:

a) Que tinguin assignat un límit individual de drets 
de prima, d’acord amb el que estableix el Reial decret 
1839/1997, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen les 
normes per a la realització de transferències i cessions de 
drets de prima i per a l’accés a les reserves nacionals res-
pecte als productors d’oví i cabrum i dels que mantenen 
vaques alletants.

b) Que no venguin llet o productes lactis de la seva 
explotació durant els 12 mesos següents a la presentació 
de la sol·licitud o, si en venen, que tinguin una quantitat 
de referència individual disponible a 31 de març de l’any 
2005 igual o inferior a 120.000 quilograms.

c) Que hagin mantingut en la seva explotació, durant 
un període de retenció mínim de sis mesos consecutius, 
un nombre de vaques alletants com a mínim igual al 60% 
del nombre total d’animals pel qual sol·licita l’ajuda i un 
nombre de braves que no superi el 40% d’aquest nombre 
total. Qualsevol variació del nombre d’animals objecte de 
sol·licitud, inclòs el trasllat, ha de ser comunicat pel sol-
licitant a l’autoritat competent en la forma en què aquesta 
determini.

En cas que el càlcul del nombre màxim de braves, 
expressat en forma de percentatge, doni com a resultat 
un nombre fraccionari d’animals, aquest nombre s’ha 
d’arrodonir a la unitat inferior si és inferior a 0,5, i al nom-
bre enter superior si és igual o superior a 0,5.

2. Són objecte d’ajuda les vaques alletants i les bra-
ves que pertanyin a una raça càrnia o procedeixin d’un 
encreuament amb una d’aquestes races i que formin part 
d’un ramat destinat a la cria de vedells per a la producció 
de carn. A aquests efectes, no es consideren vaques o 
braves de raça càrnia les de les races bovines enumera-
des a l’annex XV del Reglament (CE) núm. 1973/2004.

3. Quan en l’explotació es vengui llet, per determinar 
el nombre de caps amb dret a prima, la pertinença dels 
animals al cens de vaques lleteres o al d’alletants s’esta-
bleix mitjançant la relació entre la quantitat de referència 
del beneficiari i el rendiment lleter mitjà per a Espanya 
que estableix l’annex XVI del Reglament (CE) núm. 
1973/2004. No obstant això, els productors que acreditin 
oficialment un rendiment lleter superior poden utilitzar 
aquest últim per fer el càlcul.

Article 51. Prima complementària per vaca alletant. 
Quantia del finançament comunitari i nacional.

Els beneficiaris de la prima per vaca alletant que 
regula l’article anterior han d’obtenir una prima comple-
mentària de 24,15 euros, per a un nombre idèntic de caps. 
La forma de finançament d’aquesta prima varia segons la 
zona on s’ubiquin les explotacions:

a) Si les explotacions són en alguna de les regions 
definides als articles 3 i 6 del Reglament (CE) núm. 
1260/1999 del Consell, de 21 de juny de 1999, pel qual 
s’estableixen disposicions generals sobre els fons estruc-
turals, la totalitat de la prima es finança amb càrrec a la 
Secció Garantia del FEOGA.

b) Si les explotacions s’ubiquen en altres regions, 
l’ajuda es finança amb càrrec als pressupostos generals 
de l’Estat, que es transfereixen a les comunitats autòno-
mes d’acord amb el que disposa l’article 86 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Article 52. Pagament per extensificació. Condicions 
generals de concessió.

1. Els beneficiaris de la prima especial, de la prima a 
les vaques alletants o de les dues han de rebre, amb la 
sol·licitud prèvia, un pagament per extensificació en rela-
ció amb l’any civil de què es tracti, quan la càrrega rama-
dera de la seva explotació sigui inferior o igual a 1,4 UBG 
per hectàrea.

2. A aquests efectes, els sol·licitants es poden acollir, 
a elecció seva, a dues modalitats d’accés al règim de 
pagament per extensificació:

a) Règim simplificat, per als productors que es com-
prometin a mantenir durant tots els dies al llarg de l’any 
natural una densitat ramadera igual o inferior a 1,4 UBG 
per hectàrea.

b) Règim mitjana, per als productors que mantin-
guin durant l’any una densitat ramadera igual o per sota 
d’1,4 UBG per hectàrea, calculada en forma de mitjana 
aritmètica, sobre la base del cens de l’explotació en les 
dates de recompte establertes d’acord amb el que dis-
posa l’apartat 5.

3. En les dues modalitats, i no obstant el que disposa 
l’article 47, per accedir al pagament per extensificació, la 
càrrega ramadera de l’explotació es determina:

a) Tenint en compte tots els bovins, mascles i feme-
lles, presents en l’explotació durant l’any de què es tracti, 
així com tots els caps de bestiar oví i cabrum pels quals 
s’hagi presentat sol·licitud de prima, i

b) Prenent en consideració per calcular la càrrega 
ramadera una superfície farratgera que s’ha de compon-
dre en un 50%, almenys, de terres de pasturatge segons 
es defineixen a l’article 2 d’aquest Reial decret. No es 
poden considerar superfícies farratgeres les utilitzades 
per produir conreus herbacis segons la definició de l’an-
nex IX del Reglament (CE) núm. 1782/2003.

4. El nombre d’animals s’ha de convertir en UBG de 
la forma que descriu el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’an-
nex XIV.

5. Els productors de boví que es vulguin beneficiar 
del pagament per extensificació d’acord amb la modalitat 
«mitjana» que descriu l’apartat 2.b) han de declarar el 
cens de bestiar boví de les seves explotacions en cinc 
dates de recompte al llarg de l’any 2005, establertes alea-
tòriament, que es publiquen en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

En el termini d’un mes després de la publicació de les 
dates de recompte, els productors han de presentar a 
l’autoritat competent una declaració del cens de boví pre-
sent a les seves explotacions en les dates esmentades, en 
els suports o formularis que l’autoritat competent estableixi 
i que han de contenir, almenys, les dades de l’annex XXVI.

No s’efectuen pagaments per extensificació als pro-
ductors les declaracions de càrrega ramadera dels quals 
mostren un cens d’animals igual a zero en més d’una de 
les dates esmentades.

Així mateix, si el contingut de la declaració evidencia 
en una data de recompte un cens inferior en un 70% a la 
mitjana aritmètica de les cinc dates, el productor ha de 
demostrar que aquest cens obeeix a pràctiques habituals 
de gestió de l’explotació.

No obstant el que disposen els dos primers paràgrafs 
d’aquest apartat, i sempre que totes les unitats de produc-
ció ramaderes del titular estiguin radicades a la mateixa 
comunitat autònoma, l’autoritat competent ha d’obtenir 
la informació sobre la càrrega ramadera de les explotaci-
ons en les cinc dates de recompte a partir del contingut de 
la base de dades a què es refereix el Reial decret 1980/1998, 
de 18 de setembre, i no és necessari que els productors en 
presentin cap declaració.
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Article 53. Terres de pasturatge.

1. La classificació dels diferents tipus de terres de 
pasturatge que efectuïn, si s’escau, les comunitats autò-
nomes ha d’incloure, com a mínim, una descripció gene-
ral de les superfícies i de les condicions d’aprofitament de 
la terra pel bestiar.

2. Amb la finalitat de garantir l’aplicació adequada 
d’aquest Reial decret, en les explotacions en què la terra 
de pasturatge està geogràficament separada de la resta 
de l’explotació, el productor ha de demostrar que existeix 
aprofitament de la terra pels animals de la seva explota-
ció. Les terres es consideren geogràficament separades 
quan és necessari utilitzar un mitjà de transport per des-
plaçar-hi els animals, excepte en el cas de transhumància 
tradicional.

SECCIÓ 3a PRIMES PER SACRIFICI

Article 54. Condicions generals de concessió.

1. Els productors de bestiar boví poden obtenir, amb 
la sol·licitud prèvia, la prima per sacrifici que estableix 
l’article 130 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 quan els 
seus animals se sacrifiquin a l’interior de la Unió Europea 
o s’exportin vius a un tercer país.

2. Només són objecte de subvenció els bovins que, 
en la data de sacrifici:

a) Tinguin almenys vuit mesos d’edat («prima pel 
sacrifici de bovins adults»), o

b) Tinguin més d’un mes i menys de vuit mesos i un 
pes en canal de 185 kg com a màxim («prima pel sacrifici 
de vedells»). No obstant això, en el cas dels animals de 
menys de sis mesos d’edat, la condició relativa al pes 
s’entén respectada.

En els altres casos, per determinar el pes en canal s’ha 
de tenir en compte la presentació i la preparació de les 
canals que es descriu a l’annex XV.

Si, per circumstàncies excepcionals, no és possible 
determinar el pes en canal de l’animal, s’ha de considerar 
que es compleixen les condicions reglamentàries sempre 
que el pes «en viu» no sobrepassi els 300 kg.

3. Per tenir dret a la prima, el període de retenció 
mínim és de dos mesos, sempre que aquest hagi finalitzat 
en el termini màxim d’un mes abans del sacrifici. En el cas 
dels vedells sacrificats abans dels tres mesos d’edat, el 
període de retenció és d’un mes.

4. La prima per sacrifici de bovins adults es conce-
deix a Espanya per un màxim d’1.982.216 animals i 25.629 
vedells, sense perjudici de la reducció relativa a les mesu-
res específiques a favor de les illes Canàries previstes 
segons l’article 5 del Reglament (CE) núm. 1454/2001.

5. Quan el nombre d’animals subvencionables 
superi els límits que preveu l’apartat anterior, s’ha de 
reduir proporcionalment el nombre d’animals amb dret a 
prima de cada productor.

Article 55. Declaració de participació dels establiments 
de sacrifici.

1. Per simplificar la gestió i facilitar el control de les 
primes al sacrifici, els establiments de sacrifici autoritzats 
que vulguin participar per primera vegada com a col-
laboradors en el règim de primes al sacrifici han de decla-
rar prèviament la seva participació a l’autoritat competent 
de la comunitat autònoma en la qual estiguin radicats.

2. Amb aquesta finalitat, la declaració de participació 
ha de contenir, almenys, els següents punts:

a) Identificació de l’establiment, incloent-hi el 
número de registre sanitari i el número de registre d’ex-
plotacions atribuït en virtut del Reial decret 1980/1998, de 
18 de setembre.

b) El compromís de portar un registre, que pot estar 
informatitzat, relatiu als sacrificis de tots els animals 
bovins, que inclogui, com a mínim:

1r Data de sacrifici.
2n Números d’identificació dels animals, d’acord 

amb el que estableix el Reial decret 1980/1998, de 18 de 
setembre.

3r Números d’identificació de les canals, relacionats 
amb els dels animals.

4t Pes de cadascuna de les canals dels bovins d’edats 
compreses entre els cinc i els set mesos.

c) Descripció de la presentació i la preparació habi-
tual de les canals dels bovins de més d’un mes i menys de 
vuit mesos que s’utilitza en l’establiment i el compromís 
de determinar el pes de les canals de conformitat amb el 
procediment que descriu l’annex XV.

d) El compromís de sotmetre’s als controls que esta-
bleixi l’autoritat competent i col·laborar en la seva realit-
zació.

3. L’incompliment d’algun dels compromisos que 
conté la declaració de participació, o de les obligacions 
que estableix l’article 13 del Reial decret 1980/1998, de 18 
de setembre, o del termini que estableix l’article 56.4 
d’aquest Reial decret dóna lloc a l’exclusió de l’establi-
ment de la participació en el règim de primes durant un 
any, sense perjudici de les responsabilitats de tota índole 
que en puguin derivar, especialment les que conté la Llei 
26/2001, de 27 de desembre, per la qual s’estableix el sis-
tema d’infraccions i sancions en matèria d’encefalopaties 
espongiformes transmissibles.

Article 56. Prova de sacrifici.

1. Només es poden tenir en compte als efectes de la 
prima per sacrifici els animals que hagin estat sacrificats 
en establiments de sacrifici que hagin declarat la seva 
participació en aquestes primes, d’acord amb el que dis-
posa l’article 55 d’aquest Reial decret, que estiguin regis-
trats de conformitat amb el que preveu el Reial decret 
1980/1998, de 18 de setembre.

2. La comunicació de la baixa de l’animal realitzada 
per l’establiment de sacrifici d’acord amb el que estableix 
l’article 13 del Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, 
té la consideració de prova de sacrifici en el sentit a què 
al·ludeix l’article 121.1.a) del Reglament (CE) núm. 
1973/2004.

3. A més, en el cas de la prima per sacrifici de vedells 
i a petició del productor, l’establiment de sacrifici ha d’ex-
pedir una certificació del pes en canal de cada animal 
inclòs en una sol·licitud d’ajuda, llevat que comuniqui 
aquesta dada a l’autoritat competent.

4. Sense perjudici dels terminis de comunicació de 
les baixes d’animals que estableix l’article 13 del Reial 
decret 1980/1998, de 18 de setembre, i als efectes que les 
autoritats competents puguin fer les comprovacions prè-
vies al pagament de la prima per sacrifici, tots els animals 
sacrificats a Espanya durant l’any 2005 han de constar en 
el servidor central de la base de dades del sistema d’iden-
tificació i registre del bovins, que estableix l’article 12 del 
mateix Reial decret, com a molt tard el 28 de febrer de 
2006.

Article 57. Concessió de la prima al sacrifici en el cas 
d’expedició o exportació dels animals fora d’Espa-
nya.

1. En el cas d’expedició d’animals subvencionables a 
un altre Estat membre de la Unió Europea, la prima se sol-
licita i es concedeix a Espanya. Les condicions aplicables 
són les que descriu l’article 54 d’aquest Reial decret. No 
obstant això, la prova de sacrifici en aquest cas consisteix 
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en un certificat emès per l’escorxador de l’Estat membre 
de destí, que ha de contenir les mencions descrites a l’ar-
ticle 121.1.a) del Reglament (CE) núm. 1973/2004.

2. Si els animals són exportats a un país no perta-
nyent a la Unió Europea, les condicions són les mateixes, 
però la prova de sacrifici ha de ser substituïda per la pre-
sentació de les proves de l’exportació, tal com figura a 
l’annex XVI.

Article 58. Any d’imputació de la prima per sacrifici.

L’any del sacrifici o de l’exportació determina l’any 
d’imputació dels animals que siguin objecte d’una sol-
licitud de prima per sacrifici.

SECCIÓ 4a PAGAMENTS ADDICIONALS

Article 59. Principis generals de concessió dels paga-
ments addicionals.

1. Les autoritats competents de les comunitats autò-
nomes han de fer anualment pagaments addicionals als 
productors ubicats en el seu àmbit territorial per les quan-
ties totals que consten a l’annex XVII.

2. Els pagaments addicionals han d’adoptar la 
modalitat de pagaments per cap de bestiar i s’han de fer 
d’acord amb els criteris que cada comunitat autònoma 
consideri oportuns, d’entre les modalitats que estableix 
l’article 60. La seva quantia no es pot vincular a les fluc-
tuacions dels preus de mercat.

3. Per garantir un tracte equitatiu als productors del 
conjunt de l’Estat i evitar les distorsions del mercat i de la 
competència, els pagaments addicionals, sota qualsevol 
de les seves modalitats, no poden tenir un import unitari 
superior als 100 euros per cap i any.

4. No obstant els criteris de concessió i les quanties 
que estableix aquest Reial decret, ateses les especificitats 
de la seva producció de carn de boví, la Comunitat Autò-
noma de les Illes Balears pot establir un règim específic 
per a l’aplicació dels pagaments addicionals, sempre que 
aquests adoptin la forma de pagaments per cap i complei-
xin els requisits que preveuen els articles 134 i 135 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003. Així mateix, l’import uni-
tari pot ser superior a l’esmentat a l’apartat anterior.

5. L’autoritat competent pot incrementar fins en un 
50% la quantia unitària dels pagaments addicionals en els 
casos en què els beneficiaris siguin joves agricultors, o 
tinguin vaques alletants o braves inscrites en algun dels 
llibres genealògics de les races bovines autòctones, tal 
com es defineixen al Reial decret 1682/1997, de 7 de 
novembre, pel qual s’actualitza el Catàleg oficial de races 
de bestiar a Espanya.

L’increment de la quantia unitària, que pot ser diferent 
per a cada cas i sempre dins del límit del 50%, no és com-
putable als efectes de la superació de l’import màxim fixat 
en l’apartat 3 anterior.

Article 60. Modalitats dels pagaments addicionals.

Els pagaments addicionals poden adoptar una o 
diverses de les modalitats següents, segons el que esta-
bleixi l’autoritat competent:

1. Pagaments addicionals a la prima especial per 
boví mascle, pagaments addicionals a la prima per vaca 
alletant o pagaments addicionals a la prima per sacrifici 
de bovins adults, en alguna de les condicions següents:

a) Que els pagaments estiguin destinats a explota-
cions qualificades d’«explotació ramadera ecològica» 
d’acord amb els requisits del Reglament (CE) núm. 
1804/1999 del Consell, de 19 de juliol de 1999, pel qual es 
completa, per incloure les produccions animals, el Regla-
ment (CE) núm. 2092/91 sobre producció agrícola ecolò-

gica i la seva indicació en productes agraris i alimentaris, 
sempre que estigui sotmesa a un sistema de control 
extern que s’ajusti a la norma EN 45011.

b) Que els pagaments estiguin destinats a produc-
tors les explotacions dels quals contribueixin a fixar la 
població en determinades zones desafavorides, d’acord 
amb el que estableixen els articles 18, 19 i 20 del Regla-
ment (CE) núm. 1257/1999.

Les comunitats autònomes poden restringir l’àmbit 
d’aquestes zones en funció de les seves pròpies especifi-
citats. En tot cas, s’entén que contribueix a la fixació de la 
població la circumstància que la residència del ramader 
estigui ubicada al terme municipal o la comarca on radica 
l’explotació o, quan ho determini així l’autoritat compe-
tent, en un terme municipal limítrof amb el municipi o la 
comarca en què estigui ubicada l’explotació.

c) Que els pagaments estiguin destinats a produc-
tors titulars o cotitulars d’explotacions agràries priorità-
ries tal com es defineixen a la Llei 19/1995, de 4 de juliol.

d) Que els pagaments siguin per a explotacions que 
tinguin una qualificació sanitària de B4 (oficialment 
indemne de brucel·losi) i T3 (oficialment indemne de 
tuberculosi), tal com es defineixen a l’article 3 del Reial 
decret 2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es regulen 
els programes nacionals d’eradicació de malalties dels 
animals.

e) Que els pagaments siguin per a les explotacions 
que hagin obtingut en els cinc anys anteriors, a l’empara 
del derogat Reial decret 204/1996, de 9 de febrer, pel qual 
es dicten normes relatives a la modernització de les 
explotacions agràries, o del Reial decret 613/2001, de 8 de 
juny, per a la millora i la modernització de les estructures 
de producció de les explotacions agràries, alguna d’entre 
els següents tipus d’ajudes oficials:

1a Ajuda per a la realització d’inversions en l’explo-
tació agrària.

2a Ajuda per a la primera instal·lació d’agricultors 
joves.

3a Ajudes a inversions en plans de millora destina-
des a adequar la base territorial de l’explotació.

2. Pagaments addicionals a la prima per vaca alle-
tant, per als productors que compleixin alguna de les 
condicions següents:

a) Que l’explotació redueixi la seva càrrega rama-
dera expressada en UBG per hectàrea de superfície farrat-
gera, en un mínim del 15%, respecte a la càrrega rama-
dera consignada per a l’explotació l’any immediatament 
anterior. A aquests efectes, la superfície farratgera que 
s’ha de considerar és la definida de conformitat amb l’ar-
ticle 52.

La reducció de la càrrega ramadera que dóna dret a 
percebre el pagament complementari s’assoleix reduint 
el nombre de caps de bestiar de l’explotació.

Amb tot, l’autoritat competent pot admetre en casos 
excepcionals que la disminució de la càrrega ramadera 
s’assoleixi augmentant la superfície de pasturatge, entesa 
aquesta en el sentit de l’article 53, sempre que es tracti 
d’explotacions en processos de reestructuració. En aquest 
últim cas, les comunitats autònomes han d’establir mesu-
res perquè aquest pagament addicional no constitueixi un 
estímul per alterar l’espai natural, en concret, mitjançant 
el recurs a cremes o pràctiques tendents a ampliar la 
superfície destinada a pastures amb perjudicis greus per 
a altres ecosistemes.

b) Que l’explotació mantingui una determinada càr-
rega ramadera o pretengui reduir-la, amb el propòsit de 
preservar el medi ambient en determinades zones. L’auto-
ritat competent ha de definir aquestes zones, així com el 
seu llindar màxim de càrrega ramadera o, si s’escau, el 
nivell de reducció de la càrrega ramadera que dóna dret a 
percebre aquest pagament addicional, prenent com a 
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referència per a això la càrrega ramadera de l’explotació 
l’any 2004.

3. Pagaments addicionals a la prima especial per 
boví mascle, per als productors en les explotacions dels 
quals s’engreixin bovins que pertanyin a alguna de les 
races autòctones, tal com es defineixen al Reial decret 
1682/1997, de 7 de novembre.

4. Pagaments addicionals a la prima per sacrifici de 
bovins adults, als productors que compleixin alguna de 
les condicions següents:

a) Que els pagaments es destinin a productors que 
estiguin comercialitzant animals a través de programes 
d’etiquetatge facultatiu de carn de boví, d’acord amb l’ar-
ticle 16 del Reglament (CE) núm. 1760/2000 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de juliol de 2000, pel qual 
s’estableix un sistema d’identificació i registre dels ani-
mals de l’espècie bovina i relatiu a l’etiquetatge de la carn 
de boví, i dels productes a base de carn de boví i pel qual 
es deroga el Reglament (CE) núm. 820/97 del Consell, en 
el plec de condicions dels quals es prevegi la inclusió d’in-
formacions addicionals en les etiquetes del producte.

Aquestes informacions s’han de referir a:
1r Les condicions d’alimentació del bestiar.
2n El sistema o mode de producció, o
3r Dades bàsiques dels animals de què procedeix la 

carn, com ara l’edat, la raça, l’origen o altres informa-
cions.

El sistema de control establert per l’entitat en aplica-
ció de l’article 16 del Reglament (CE) núm. 1760/2000 ha 
d’incloure, expressament, el control extern de la veracitat 
de totes aquestes informacions a través d’entitats de con-
trol que compleixin la norma EN 45011 i disposin del cer-
tificat d’acreditació oportú.

b) Que els pagaments es destinin a productors que 
estiguin comercialitzant animals a través d’indicacions 
geogràfiques protegides, d’acord amb el que estableix el 
Reglament (CEE) núm. 2081/92 del Consell, de 14 de juliol 
de 1992, relatiu a la protecció de les indicacions geogràfi-
ques i de les denominacions d’origen dels productes agrí-
coles i alimentaris, sempre que estiguin subjectes a un 
control extern a través d’entitats de control que complei-
xin la norma EN 45011 i disposin del certificat d’acredita-
ció oportú.

c) Que els pagaments es destinin als productors que 
engreixin en la seva explotació, fins al sacrifici, els ani-
mals nascuts de les seves vaques alletants.

CAPÍTOL II

Primes per bestiar oví i cabrum

Article 61. Condicions generals de concessió.

1. Per tenir dret a les ajudes, els sol·licitants han de:
a) Tenir assignat un límit individual de drets de 

prima, d’acord amb el que estableix el Reial decret 
1839/1997, de 5 de desembre.

b) Mantenir a la seva explotació, durant un període 
de retenció de 100 dies, un nombre d’animals almenys 
igual a aquell pel qual hagin sol·licitat l’ajuda i que, com a 
mínim, tinguin un any d’edat o hagin parit l’últim dia del 
període de retenció. Qualsevol variació del nombre d’ani-
mals objecte de sol·licitud, inclòs el trasllat, ha de ser 
comunicat pel sol·licitant a l’autoritat competent.

c) Complir les obligacions que deriven del Regla-
ment (CE) núm. 21/2004 del Consell de 17 de desembre de 
2003, pel qual s’estableix un sistema d’identificació i 
registre dels animals de l’espècie ovina i cabrum i es 
modifica el Reglament (CE) núm. 1782/2003 i les directi-
ves 92/102/CEE i 64/432/CEE.

2. El nombre d’animals pel qual es presenti una sol-
licitud de prima no pot ser inferior a 10.

Article 62. Prima per ovella i per cabra.

1. El productor que posseeixi ovelles en la seva 
explotació pot obtenir, amb la petició prèvia, la prima per 
ovella que preveu l’apartat 1 de l’article 113 del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003 del Consell, d’acord amb les condici-
ons previstes en aquest Reial decret i en la normativa 
comunitària.

2. El productor que tingui cabres en la seva explota-
ció pot obtenir, amb la petició prèvia, la prima per cabra 
que preveu l’apartat 2 del dit article 113 del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003, sempre que la seva explotació tin-
gui almenys un 50% de la superfície dedicada a l’agricul-
tura en alguna de les zones ressenyades a l’annex XVIII.

3. L’import d’aquestes primes, així com el correspo-
nent a la prima addicional i els períodes de pagament 
d’aquestes ajudes, figuren a l’annex XIX.

4. El període que s’ha de considerar en relació amb 
els productors d’oví que comercialitzen llet o productes 
lactis d’ovella és l’any natural corresponent a aquell en 
què se sol·licita la prima.

Article 63. Prima addicional.

1. Poden obtenir la prima addicional que preveu l’ar-
ticle 114 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 els produc-
tors d’oví i cabrum l’explotació dels quals estigui situada 
en alguna de les zones que es defineixen a l’annex XIX 
d’aquest Reial decret, i sempre que almenys el 50% de la 
superfície de la seva explotació dedicada a l’agricultura se 
situï en zones desafavorides segons la definició que esta-
bleix el Reglament (CE) núm. 1257/1999. A més, en el cas 
de productors de cabres, aquestes zones desafavorides 
han de correspondre a les zones definides a l’annex XVIII.

2. La prima addicional també es concedeix, prèvia 
petició, als productors que practiquin la transhumància, 
sempre que:

a) Almenys el 90% dels animals pels quals se sol-
licita la prima pasturin durant 90 dies consecutius en una 
de les zones definides a l’apartat 1.

b) La seu de la seva explotació estigui situada en una 
de les zones que estableix l’annex XXI.

Article 64. Pagaments addicionals.

1. La concessió dels pagaments addicionals, previs-
tos a l’article 119 del Reglament (CE) núm. 1782/2003, s’ha 
d’ajustar als principis generals següents:

a) Les autoritats competents han de fer anualment 
pagaments addicionals als productors ubicats en el seu 
àmbit territorial sense sobrepassar les quanties totals que 
consten a l’annex XXII.

b) No obstant el que estableix el paràgraf anterior, 
les autoritats competents poden adoptar la decisió de 
complementar la quantitat global assignada al seu àmbit 
territorial recollida a l’annex XXII, mitjançant la reducció 
de la quantia dels pagaments, que preveuen els apartats 1 
i 2 de l’article 62, fins a un màxim d’un euro.

c) Els pagaments addicionals han d’adoptar la forma 
de pagaments per cap de bestiar i s’han de fer d’acord 
amb els criteris que cada comunitat autònoma consideri 
oportuns, d’entre les modalitats que estableix l’apartat 2 
d’aquest article. La seva quantia no es pot vincular a les 
fluctuacions dels preus de mercat.

d) Per garantir un tracte equitatiu als productors del 
conjunt de l’Estat i evitar les distorsions del mercat i de la 
competència, els pagaments addicionals, sota qualsevol 
de les seves modalitats, no poden tenir un import unitari 
superior als quatre euros per cap i any.
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e) L’autoritat competent pot incrementar fins a un 
50% la quantia unitària dels pagaments addicionals quan 
els beneficiaris estiguin en alguna d’aquestes circums-
tàncies:

1a Siguin agricultors joves o tinguin animals ovins o 
cabrum inscrits en algun dels llibres genealògics de les 
races ovines o cabrum que figuren al Catàleg oficial de 
races de bestiar a Espanya, tal com es defineixen en el 
Reial decret 1682/1997, de 7 de novembre.

2a L’increment de la quantia unitària, que pot ser 
diferent per a cada cas i sempre dins del límit del 50%, no 
és computable als efectes de la superació de l’import 
màxim fixat en el paràgraf d) d’aquest apartat.

2.  Els pagaments addicionals poden adoptar una o 
diverses de les modalitats següents, segons el que esta-
bleixi l’autoritat competent:

a) Pagaments addicionals als productors d’oví i 
cabrum, que tinguin explotacions que contribueixin a la 
fixació de la població en determinades zones, encara que 
no estiguin catalogades com a desafavorides d’acord 
amb el que estableixen els articles 18, 19 i 20 del Regla-
ment (CE) núm. 1257/1999.

Les comunitats autònomes poden restringir l’àmbit 
d’aquestes zones en funció de la seva pròpia especificitat, 
així com establir el criteri d’acord amb el qual valoraran la 
contribució d’aquestes explotacions a la fixació de la 
població. Aquest criteri es basa, amb caràcter general, en 
l’exigència que la residència del ramader estigui ubicada 
al terme municipal o la comarca on radica l’explotació o, 
quan així ho determini l’autoritat competent, en un terme 
municipal limítrof amb el municipi o comarca en què esti-
gui ubicada l’explotació.

b) Pagaments addicionals als productors titulars o 
cotitulars d’explotacions agràries prioritàries, tal com es 
defineixen a la Llei 19/1995, de 4 de juliol.

c) Pagaments addicionals als productors que tinguin 
explotacions qualificades d’«explotacions ramaderes eco-
lògiques», d’acord amb els requisits del Reglament (CE) 
núm. 1804/1999.

d) Pagaments addicionals als productors que perta-
nyin a cooperatives o agrupacions de productors agraris 
(APA), la finalitat de les quals sigui la millora i racionalit-
zació de la transformació i comercialització de la carn 
d’oví i cabrum.

e) Pagaments addicionals als productors que tinguin 
explotacions que hagin obtingut en els cinc anys ante-
riors, a l’empara del derogat Reial decret 204/1996, de 9 de 
febrer, o del Reial decret 613/2001, de 8 de juny, d’alguna 
d’entre els següents tipus d’ajudes oficials:

1a Ajuda per a la realització d’inversions en l’explo-
tació agrària.

2a Ajuda per a la primera instal·lació d’agricultors 
joves.

3a Ajudes a inversions en plans de millora destinats 
a adequar la base territorial de l’explotació.

f) Pagaments addicionals als productors d’explota-
cions que tinguin la qualificació sanitària de M3 o M4, tal 
com es defineixen en el Reial decret 2611/1996, de 20 de 
desembre.

g) Pagaments addicionals als productors integrats 
en agrupacions de defensa sanitària (ADS), regulades en 
el Reial decret 1880/1996, de 2 d’agost.

h) Pagaments addicionals als productors que partici-
pen en denominacions especifiques de qualitat, de con-
formitat amb el que preveu el Reglament núm. (CE) 
2081/1992.

Article 65. Relació de productors d’oví que comercialit-
zin llet i productes lactis d’ovella.

1. Per donar compliment al que estableix l’article 75 
del Reglament (CE) núm. 1973/2004, les comunitats autò-
nomes han d’establir en els 30 primers dies del període 
de retenció una relació dels productors d’oví que comer-
cialitzin llet i productes lactis d’ovella.

2. Aquesta relació s’elabora a partir de les sol·licituds 
a les quals fa referència l’article 62 i, a més, s’ha de tenir 
en compte el resultat dels controls realitzats, així com 
qualsevol altra font d’informació de què disposi l’autoritat 
competent, en concret les dades obtingudes dels transfor-
madors o els distribuïdors sobre la comercialització de 
llet i productes lactis d’ovella.

Article 66. Coordinació.

La mesa de coordinació de les ajudes ramaderes 
constituïda per l’Ordre APA/1290/2003, de 19 de maig, 
adscrita al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, és 
l’encarregada de facilitar la funció de coordinació de les 
actuacions de les diferents administracions públiques 
competents en la tramitació, resolució i pagament de les 
ajudes comunitàries en els sectors de la carn de boví i 
d’oví i cabrum, de manera que s’asseguri una actuació 
harmònica en tot el territori de l’Estat espanyol.

Disposició addicional única. Aplicació a les illes Canà-
ries.

En els sectors boví, oví i cabrum no són aplicables a 
les illes Canàries, durant l’any 2005, les ajudes que preveu 
aquest Reial decret, d’acord amb el que preveu l’article 
147 del Reglament (CE) núm. 1782/2003.

Segons estableix el dit article 147, durant l’any 2005 la 
Comunitat Autònoma de Canàries ha d’aplicar les primes 
dels sectors de boví i oví-cabrum segons l’article 5 del 
Reglament (CE) núm. 1454/2001, del Consell, de 28 de 
juny de 2001, pel qual s’aproven mesures especifiques a 
favor de les illes Canàries en relació amb determinats pro-
ductes agrícoles, i altres normes comunitàries concor-
dants.

Disposició transitòria única. Incorporació de plans de 
millora de fruites de clofolla i de les garrofes.

1. Les superfícies incloses en un pla de millora de la 
qualitat i de la comercialització de les fruites de clofolla i 
de les garrofes la vigència de les quals hagi expirat abans 
de l’1 de gener de 2005 es poden incorporar al nou règim 
d’ajudes regulat per aquest Reial decret a partir de la data 
esmentada.

2. Les parcel·les que estiguin en un pla vigent i hagin 
complert, abans de l’1 de gener de 2005, 10 anualitats per 
procedir d’un altre pla més antic, es poden incorporar, així 
mateix, al nou règim d’ajudes regulat per aquest Reial 
decret, a partir de la data esmentada.

3. Les comunitats autònomes poden decidir quines 
parcel·les incloses en plans de millora que canviïn de titu-
laritat, i el titular de les quals estigui acollit al nou règim, 
s’hi incorporen, encara que aquestes parcel·les no hagin 
complert la desena anualitat en el pla en què estiguin inte-
grades.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial 
decret i, en particular, les següents:

a) El Reial decret 1026/2002 de 4 d’octubre, sobre 
pagaments per superfície a determinats productes agríco-
les.



40 Dissabte 1 gener 2005 Suplement núm. 1

b) El Reial decret 1072/2002, de 18 d’octubre, sobre 
ajudes comunitàries en el sector de les llavors.

c) El Reial decret 138/2002, d’1 de febrer, sobre deter-
minades ajudes comunitàries en el sector de la carn de 
boví.

d) El Reial decret 139/2002, d’1 de febrer, sobre 
determinades ajudes comunitàries en el sector de la carn 
d’oví i cabrum.

Disposició final primera. Títol competencial.

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

Disposició final segona. Facultat de desplegament i 
modificació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció per dictar les disposicions que siguin necessàries en 
l’àmbit de les seves competències per al desplegament i 
l’aplicació d’aquest Reial decret i, en particular, per al 
següent:

a) Modificar els annexos i, en particular, per adaptar-
los d’acord amb les modificacions introduïdes per la nor-
mativa comunitària.

b) Adoptar les normes necessàries per coordinar 
l’actuació de les comunitats autònomes en les matèries 
que regula aquest Reial decret i, especialment, per modi-
ficar les dates que s’hi estableixen.

c) Establir en els mesos de juny i desembre les dates 
de recompte del cens de bestiar boví a què es refereix 
l’apartat 5 de l’article 52.

d) Determinar anualment els factors de reducció 
aplicables a les primes, especial i per sacrifici, en cas que 
les sol·licituds, amb dret a ajuda, excedeixin el límit del 

nombre d’animals assignat a Espanya per la Unió Euro-
pea.

e) Determinar anualment els factors de reducció dels 
imports unitaris de cadascun dels pagaments directes en 
cas que els imports totals de les ajudes sol·licitades 
sobrepassin els límits màxims fixats, d’acord amb el que 
estableix l’apartat 2 de l’article 71 del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003.

f) Modificar, en funció de l’evolució de les estructu-
res de producció, la quantia unitària màxima dels paga-
ments addicionals, que preveu l’article 59.

g) Establir, en funció de l’evolució del nombre de sol-
licituds al llarg de l’any, un import per als avançaments de 
la prima especial i de les primes per sacrifici. Aquests 
avançaments han d’estar compresos entre el 40% i el 60% 
de l’import de la prima.

Disposició final tercera. Àmbit temporal d’aplicació de 
les ajudes.

Aquest Reial decret és aplicable en les ajudes a l’agri-
cultura per a la campanya de comercialització 2005/2006, 
i en les ajudes a la ramaderia, a les sol·licituds presenta-
des durant l’any 2005.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 de desembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 
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