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rior aplicació d’una escala de retencions aliena a l’eleva-
ció de rendes nominals.

En conseqüència, es modifica l’apartat 1 de l’article 83 
del Reglament de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, aprovat pel Reial decret 1775/2004, de 30 de 
juliol, i es produeix una deflació d’un 2 per cent en cadas-
cun dels trams de la tarifa que s’hi regula.

D’altra banda, l’article 17.2 a) del text refós de la Llei de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, conté en el 
seu últim paràgraf l’habilitació reglamentària per a la 
determinació del salari mitjà anual del conjunt dels decla-
rants de l’impost, magnitud que intervé en el càlcul de la 
quantia màxima sobre la qual s’aplica, si s’escau, la 
reducció del 40 per 100 dels rendiments del treball que 
derivin de l’exercici d’opcions de compra sobre accions o 
participacions pels treballadors. Aquest Reial decret 
modifica l’apartat 4 de l’article 10 del Reglament de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel 
Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, per actualitzar la 
quantia d’aquesta magnitud.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i 
Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la delibera-
ció prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 30 
de desembre de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reglament de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel 
Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol.

El Reglament de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques, aprovat pel Reial decret 1775/2004, de 30 de 
juliol, es modifica en els termes següents:

U. L’apartat 4 de l’article 10 queda redactat de la 
manera següent:

«4. La quantia del salari mitjà anual del conjunt 
de declarants de l’impost, al qual es refereix l’article 
17.2.a) de la Llei de l’impost, és de 20.500 euros.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 83 queda redactat de la 
manera següent:

«1. Amb caràcter general, la quota de retenció 
s’obté aplicant a la base per calcular el tipus de 
retenció, sempre que aquesta sigui positiva, els per-
centatges que s’indiquen en l’escala següent: 

Base per calcular el 
tipus de retenció

–
Fins a euros

Quota 
de retenció

–
Euros

Resta de la base per 
calcular el tipus 

de retenció
–

Fins a euros

Tipus 
aplicable

–
Percentat-

ge

0,00 0,00  4.161,60 15
4.161,60 624,24 10.195,92 24

14.357,52 3.071,26 12.484,80 28
26.842,32 6.567,00 19.975,68 37
46.818,00 13.958,00 D’ara endavant 45»

 Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener 
de 2006.

Madrid, 30 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.
El vicepresident segon del Govern

i ministre d’Economia i Hisenda,

PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 21614 REIAL DECRET 1617/2005, de 30 de desembre, 
pel qual es regula la concessió de drets als 
agricultors dins del règim de pagament únic. 
(«BOE» 313, de 31-12-2005.)

El 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 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. 2358/71 i (CE) núm. 2529/2001, 
ofereix als estats membres l’opció d’aplicació parcial de 
determinats pagaments directes mitjançant la retenció 
d’un percentatge de determinats pagaments inclosos en 
el règim de pagament únic, per donar una ajuda addicio-
nal als agricultors vinculada a les seves decisions de 
producció.

La Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i d’ordre social, estableix, a l’arti-
cle 120, l’aplicació en tot el territori a escala nacional del 
règim de pagament únic que preveu el Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003.

En aplicació de l’article 64 de l’esmentat Reglament, 
l’aplicació parcial adoptada a Espanya afecta els paga-
ments directes següents: pagaments per conreus herba-
cis d’acord amb l’article 66, pagaments per bestiar oví i 
cabrum d’acord amb l’article 67, pagaments per bestiar 
boví segons l’article 68. Els pagaments a favor del llúpol 
s’inclouen en la seva totalitat dins del règim de pagament 
únic. L’aplicació facultativa per a tipus específics d’activi-
tats agràries i la qualitat de producció, d’acord amb l’arti-
cle 69, s’adopta per als sectors del cotó, tabac, prima làc-
tia i pagaments addicionals i boví de carn.

Es decideix utilitzar l’excepció facultativa de l’arti-
cle 70 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, 
de 29 de setembre de 2003, per excloure del règim de 
pagament únic el sector de les llavors i els pagaments 
directes inclosos a l’annex VI de l’esmentat Reglament 
concedits en el període de referència a agricultors en rela-
ció amb les explotacions o parcel·les ubicades a la Comu-
nitat Autònoma de les Canàries.

Pel que fa als imports corresponents a la prima làctia i 
als pagaments addicionals que estableixen respectiva-
ment els articles 95 i 96 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, a partir 
de l’entrada en vigor del règim de pagament únic hi que-
den inclosos.

L’article 33 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre de 2003, estableix les condi-
cions que han de complir els agricultors per poder-se 
acollir al règim de pagament únic. L’Ordre APA/1171/2005, 
de 15 d’abril, sobre actualització de dades i identificació 
d’agricultors per a l’aplicació del règim de pagament únic, 
estableix el procediment perquè els agricultors tinguin 
l’oportunitat d’actualitzar les dades personals i les relati-
ves a la seva explotació. No obstant això, és necessari 
preveure altres casos que s’hagin pogut produir amb pos-
terioritat i establir el procediment per a l’assignació de 
drets, tant als agricultors anteriorment esmentats, com 
als que sol·licitin drets de la reserva nacional.

D’acord amb el que disposen els articles 37, 40, 42, 53 
i 62 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 
de setembre de 2003, s’estableixen les normes per al càl-
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cul dels diferents tipus de drets d’ajuda seguint les espe-
cificacions que per a això s’estableixen en el Reglament 
(CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004, 
que estableix disposicions d’aplicació del règim de paga-
ment 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 polí-
tica agrícola comuna i s’instauren determinats règims 
d’ajuda als agricultors.

Amb la finalitat d’atendre les situacions que preveuen 
l’article 42 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Con-
sell, de 29 de setembre de 2003, i el capítol 2 i la secció 3 
del capítol 3 del Reglament núm. (CE) 795/2004 de la 
Comissió, de 21 d’abril de 2004, és necessari constituir 
una reserva nacional i establir, d’acord amb el que dispo-
sen a aquests efectes els reglaments esmentats, el per-
centatge de reducció a aplicar sobre els imports de refe-
rència el primer any d’aplicació i els imports que hagin de 
revertir a l’esmentada reserva en determinades circums-
tàncies. Així mateix i tenint en compte que l’accés a drets 
procedents de la reserva nacional pot estar limitat a les 
disponibilitats del moment, s’estableixen, d’acord amb el 
que disposen els reglaments anteriors, els criteris d’assig-
nació d’aquells.

Sobre els compromisos que adquireixen els titulars 
de drets respecte al manteniment d’aquests drets, s’esta-
bleixen les normes d’utilització per a cada un dels tipus de 
drets d’ajuda previstos.

Per tal de garantir una correcta gestió del règim es 
disposen les normes d’aplicació per a la cessió dels drets 
d’ajuda així com els terminis de notificació de les esmen-
tades cessions a l’autoritat competent. Igualment es con-
creten els aspectes específics concernents als contractes 
d’arrendament.

Als efectes del que descriu el paràgraf anterior i en 
aplicació del que disposa l’article 10 del Reglament (CE) 
núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004, s’es-
tableixen les normes per a l’aplicació de retencions a 
favor de la reserva nacional en determinats casos de 
venda o arrendament.

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 30 de desembre de 2005,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret estableix normes bàsiques per a 
l’aplicació a Espanya, a partir de l’1 de gener de 2006, del 
«règim de pagament únic», que estableix el Reglament 
(CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, 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’ajudes 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. 2358/71 i (CE) núm. 2529/2001, així com les 
disposicions de desplegament i l’aplicació d’aquest.

Article 2. Definicions.

A més de les definicions que estableix la normativa 
comunitària, són aplicables les següents:

a) Règim de pagament únic: s’entén per règim de 
pagament únic l’ajuda a la renda per als agricultors que 
recull l’article 1 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre de 2003, i que engloba les 
ajudes recollides a l’annex I d’aquest Reial decret.

b) Autoritat competent: els òrgans competents de 
les comunitats autònomes per a la tramitació, resolució i 
pagament de les ajudes a què es refereix aquest Reial 
decret.

Article 3. Aplicació parcial i facultativa.

1. D’acord amb el que estableix l’article 120 de la 
Llei 62/2003, de 30 de desembre, s’integren en el paga-
ment únic les línies d’ajuda i percentatges de dissociació 
de cadascuna de les ajudes que es detallen a l’annex I 
d’aquest Reial decret.

2. S’utilitza l’aplicació parcial que estableix la sec-
ció 2 del capítol 5 del títol III del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, en les opcions i els sectors a què 
es refereixen els seus articles 66.a), sobre pagaments 
per conreus herbacis, 67, sobre pagaments per bestiar 
oví i cabrum, i 68.1 i 68.2.a) sobre pagaments per bestiar 
boví.

A més, als efectes del pagament addicional, s’aplica 
l’article 69 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Con-
sell, de 29 de setembre de 2003, en els sectors i percentat-
ges de retenció següents:

a) Cotó, un 10 per cent.
b) Tabac, un 5 per cent.
c) Prima làctia i els pagaments addicionals, un 10 per 

cent.
d) Pagaments per bestiar boví, un 7 per cent.

D’acord amb l’article 64 de l’esmentat Reglament 
s’aplica el límit màxim que estableixi la Comissió europea 
per a cada un dels pagaments directes esmentats en el 
paràgraf anterior, segons els criteris i les decisions que, si 
s’escau, s’adoptin.

3. Per al sector de l’oli d’oliva, d’acord amb el que 
estableix el punt H de l’annex VII del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, s’aug-
menta el coeficient de 0,6 a què es refereix l’annex VII del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre de 2003, i en resulta el percentatge expressat a 
l’annex I d’aquest Reial decret.

4. L’import derivat de la prima làctia i els pagaments 
addicionals que preveuen els articles 95 i 96 del Regla-
ment (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre 
de 2003, s’inclouen en el règim de pagament únic.

5. En aplicació de l’article 70 del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, 
apartat 1.a) segon i apartat 1.b) s’exclou del règim de 
pagament únic l’ajuda a les llavors, així com tots els paga-
ments directes inclosos a l’annex VI de l’esmentat Regla-
ment concedits en el període de referència als agricultors 
de la Comunitat Autònoma de les Canàries.

CAPÍTOL II

Introducció al règim

Article 4. Admissibilitat al règim de pagament únic i sol-
licitud d’admissió.

1. Es poden acollir al règim de pagament únic els 
agricultors a què fan referència els articles 33 i 40 del 
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Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre de 2003, que estiguin en algun dels tres casos 
següents:

a) Agricultors identificats segons l’Ordre APA/1171/2005, 
de 15 d’abril, sobre actualització de dades i identificació 
d’agricultors per a l’aplicació del règim de pagament 
únic.

b) Agricultors que tot i no estar identificats segons 
l’Ordre APA/1171/2005, de 15 d’abril, rebin una explotació 
o part d’aquesta d’un agricultor dels que assenyala el 
paràgraf a).

c) Agricultors que tinguin dret a rebre l’assignació de 
drets amb càrrec a la reserva nacional.

2. Les comunitats autònomes han de comunicar als 
agricultors identificats mitjançant l’Ordre APA/1171/2005, 
de 15 d’abril, un mes abans de la data límit per a la pre-
sentació de la sol·licitud d’admissió al règim de pagament 
únic, per qualsevol de les formes possibles que els per-
metin el coneixement de les seves pròpies dades, una 
sol·licitud d’admissió al règim de pagament únic que con-
tingui almenys la informació següent:

a) L’import de referència.
b) El nombre d’hectàrees.
c) El nombre i valor dels drets d’ajuda provisionals.

3. L’any 2006, primer any d’aplicació del règim de 
pagament únic, tots els agricultors hi han de sol·licitar la 
seva admissió en el termini que s’estableixi per a la pre-
sentació de la sol·licitud única.

Els agricultors poden sol·licitar l’admissió al règim de 
pagament únic a la vegada que sol·licitin el cobrament del 
pagament únic mitjançant la sol·licitud única. No obstant 
això, els agricultors que no sol·licitin el cobrament del 
pagament únic el 2006 han de sol·licitar l’admissió en 
l’esmentat règim i acreditar a satisfacció de la comunitat 
autònoma que són agricultors segons la definició de la 
lletra a) de l’article 2 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 
del Consell, de 29 de setembre de 2003.

4. Els agricultors que sol·licitin drets de la reserva 
nacional han de fer-ho alhora que presenten la sol·licitud 
de cobrament del pagament únic inclosa en la sol·licitud 
única.

5. La sol·licitud d’admissió al règim de pagament 
únic s’ha de presentar en les dates i els llocs establerts 
per a la presentació de la sol·licitud única. En cas que la 
comunitat autònoma en què s’ha de presentar la sol-
licitud única no coincideixi amb la que va fer la comuni-
cació dels drets provisionals s’ha de lliurar una fotocòpia 
de l’esmentat document juntament amb la sol·licitud 
única.

6. Llevat de causes de força major o circumstàncies 
excepcionals incloses a l’article 7 de l’Ordre APA/1171/2005, 
de 15 d’abril, no es concedeixen drets definitius d’ajuda si 
no se sol·licita l’admissió al règim de pagament únic.

Article 5. Càlcul dels drets d’ajuda.

1. L’import de referència provisional s’ha de calcular 
per als agricultors a què es refereix l’article anterior 
d’aquest Reial decret, de conformitat amb el que preveuen 
els articles 37, 40, 42, 53 i 62, així com l’annex VII del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre de 2003, amb les especificacions que estableix 
l’annex IV.

2. Els imports de referència provisionals de tots els 
agricultors acollits al règim de pagament únic estan afec-
tats per les limitacions i reduccions que estableixen els 
articles 41 i 42 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre de 2003, i altres disposicions 
aplicables.

3. La superfície farratgera a considerar per a l’esta-
bliment dels drets provisionals d’ajuda ha de ser la decla-
rada per l’agricultor l’any 2005.

No obstant això, als efectes de l’establiment definitiu 
dels drets d’ajuda, l’agricultor pot sol·licitar que s’utilitzi 
la superfície farratgera del període de referència d’acord 
amb el que preveu l’article 28.2 del Reglament (CE) núm. 
795/2004 de la Comissió, del 21 d’abril de 2004, que esta-
bleix disposicions d’aplicació del règim de pagament únic 
previst en 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 agrí-
cola comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als 
agricultors.

4. Els drets d’ajuda de pagament únic provisionals 
s’han de calcular d’acord amb el que disposen el Regla-
ment (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre 
de 2003, i el Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comis-
sió, de 21 d’abril de 2004.

5. Els agricultors que van fer retirada obligatòria, en 
virtut del que preveu l’article 6.1 del Reglament (CE) núm. 
1251/1999 del Consell, de 17 de maig de 1999, pel qual 
s’estableix un règim de suport als productors de determi-
nats conreus herbacis, de part de les terres de la seva 
explotació en el període de referència, obtenen drets de 
retirada dividint l’import mitjà triennal corresponent al 
pagament per retirada obligatòria, calculat i ajustat 
d’acord amb l’annex VII del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, entre 
la mitjana triennal d’hectàrees retirades obligatòriament 
de la producció.

6. Els productors amb dret a algun dels pagaments a 
què fa referència l’article 47 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, i que 
no posseeixin hectàrees han de rebre drets d’ajuda supe-
ditats a condicions especials d’acord amb l’article 48 i 
següents del Reglament esmentat.

7. S’apliquen els articles 13.4 i 18.2 del Reglament 
(CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004, 
quan simultàniament l’agricultor hagi iniciat la seva activi-
tat o rebut una herència, estigui en situació de força major 
o circumstàncies excepcionals de les que preveu l’arti-
cle 40 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, 
de 29 de setembre de 2003, o hagi de rebre drets de la 
reserva nacional sobre les mateixes unitats de producció.

Article 6. Assignació dels drets d’ajuda provisionals i 
definitius.

1. Per drets d’ajuda s’entén cadascuna de les frac-
cions que resulten de dividir els imports de referència 
dels quals un agricultor ha de ser titular durant el període 
de referència per poder accedir al règim de pagament 
únic, entre la mitjana triennal d’hectàrees que van gene-
rar els esmentats imports.

2. Quan un agricultor hagi rebut algun dels paga-
ments que recull l’article 47 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 i no posseeixi hectàrees durant el període de 
referència, o el dret d’ajuda per hectàrea suposi un import 
superior a 5.000 euros, se li concedeix un dret especial 
per cada 5.000 euros o fracció de l’import de referència 
corresponent als pagaments directes que hagi rebut en el 
període de mitjana triennal.

3. L’any 2006 s’assignen drets provisionals als agri-
cultors que han estat identificats mitjançant l’Ordre 
APA/1171/2005, de 15 d’abril. Els agricultors que estiguin 
en desacord amb les dades corresponents als drets provi-
sionals que se’ls comuniquin poden presentar, davant 
l’autoritat competent, fins a la data límit de presentació de 
la sol·licitud única, al·legacions, i almenys, la informació 
que conté l’annex VI, mitjançant la qual es justifiqui els 
motius per a un nou càlcul dels drets d’ajuda.



Suplement núm. 1 Dilluns 2 gener 2006 199

4. S’assignen drets definitius, com a molt tard el 15 
d’agost de 2006:

a) Als agricultors que tot i tenir assignats drets provi-
sionals hagin presentat una sol·licitud d’admissió al 
règim.

b) Als agricultors que no hagin rebut notificació d’as-
signació i els que estiguin englobats a l’article 4.1.b) 
d’aquest Reial decret, que hagin presentat al·legacions o, 
si s’escau, la sol·licitud d’admissió al règim d’ajuda per a 
l’esmentada assignació de drets.

c) Als agricultors que sol·licitin drets a la reserva 
nacional perquè estan en algunes de les situacions que 
descriu l’article 9 d’aquest Reial decret i compleixin les 
condicions per a l’assignació.

Article 7. Creació de condicions artificials.

Sense perjudici de qualssevol disposicions específi-
ques que conté en règims d’ajuda concrets, no s’efectua 
cap pagament a cap beneficiari quan es demostri que 
aquest ha creat artificialment les condicions requerides 
per a la concessió d’aquests pagaments, amb la intenció 
d’obtenir un avantatge contrari als objectius del règim 
d’ajuda.

CAPÍTOL III

Reserva nacional

Article 8. Reserva nacional.

1. Es constitueix la reserva nacional amb el 3 per 
cent dels imports de referència després de realitzar els 
ajustos de l’article 41.2 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, i si 
s’escau, amb la diferència entre el límit màxim que indica 
l’annex VIII d’aquest Reglament i la suma dels imports de 
referència que s’han de concedir als agricultors, després 
de qualsevol reducció aplicada a l’empara del règim de 
pagament únic.

2. Per contra, en cas que amb menys del 3 per cent 
dels imports de referència es cobreixin les necessitats de 
la reserva nacional, la diferència fins a aquest 3 per cent 
es pot utilitzar per incrementar en el percentatge adequat 
el valor dels drets d’ajuda definitius dels agricultors.

3. El 2006, en cas que la reserva nacional no pugui 
cobrir almenys el 80 per cent dels imports de referència o 
el nombre de drets corresponents en els casos a què es 
refereixen els apartats 3 i 4 de l’article 42 del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre 
de 2003, s’aplica el que preveu l’apartat 7 de l’esmentat 
article.

En el cas de cessió de terres arrendades segons el que 
preveu l’article 20 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la 
Comissió, de 21 d’abril de 2004, el percentatge mínim és 
del 50 per cent del nombre d’hectàrees arrendades.

4. S’incorporen a la reserva nacional:
a) Els imports dels drets dels agricultors que tot i 

tenir assignats drets provisionals no sol·licitin la seva 
admissió al règim de pagament únic el 2006.

b) Els imports dels drets no utilitzats segons el que 
disposa l’article 8 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la 
Comissió, de 21 d’abril de 2004, llevat dels casos de força 
major i circumstàncies excepcionals que estableix l’arti-
cle 40.4 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, 
de 29 de setembre de 2003.

c) Tots els imports retinguts per aplicació dels per-
centatges deduïts com a conseqüència de les vendes i 
cessions a què es refereix l’article 9 del Reglament (CE) 
núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004, rea-

litzades d’acord amb el que estableix aquest Reial 
decret.

d) En els casos de venda o arrendament per cinc 
anys o més de tota o part de l’explotació o dels drets, o 
per al sector del tabac en els arrendaments d’explotació 
inferiors a 5 anys amb venda al final de l’arrendament, en 
el període de referència o fins al 15 de maig de 2004 inclu-
sivament, s’integren en la reserva nacional els imports de 
referència resultants que s’han de calcular al cedent, per 
aplicació de la clàusula de benefici inesperat que esta-
bleix l’article 10 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la 
Comissió, de 21 d’abril de 2004, i d’acord amb el que pre-
veu aquest Reial decret.

En el sector del tabac s’aplica l’article 42.9 del Regla-
ment (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre 
de 2003, en relació amb l’establiment dels drets d’ajuda 
per a inversions d’acord amb l’article 21 del Reglament 
(CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004. 
En aquest cas, el cessionari ha de rebre de la reserva 
nacional el mateix import que el que s’ha detret al 
cedent.

Article 9. Accés a la reserva nacional.

1. El primer any d’aplicació del règim, amb la sol-
licitud prèvia, fins a la data límit per a la presentació de la 
sol·licitud de pagament únic, i amb la informació mínima 
que estableix l’annex III, obtenen drets de pagament únic 
de la reserva nacional, sempre que compleixin les condi-
cions establertes:

a) Els agricultors que estan en alguna de les situa-
cions especials a què es refereix l’article 42.4 del Regla-
ment 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, i 
especificades a l’article 18 del Reglament (CE) núm. 
795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004, i que es 
detallen a continuació:

1r Productors lactis que a causa d’alguna de les cau-
ses de força major de l’article 40 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, hagin arrendat 
la seva quantitat de referència individual o una part 
d’aquesta durant el període de dotze mesos anterior al 31 
de març de 2006 d’acord amb el que disposa l’article 19 
del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril de 2004.

2n Agricultors que rebin terres per mediació d’herèn-
cia real o anticipada d’un agricultor mort o jubilat i que les 
tingui arrendades a una tercera persona durant el període 
de referència d’acord amb el que disposa l’article 20 del 
Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril de 2004, en el percentatge que disposa per a 
aquest cas l’article 8.3, paràgraf segon.

3r Agricultors que hagin efectuat inversions incre-
mentant la capacitat productiva o adquirit terres fins al 15 
de maig de 2004 d’acord amb el que disposa l’article 21 
del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril de 2004. Els agricultors que van comprar terres o 
quotes o drets de prima reben amb càrrec a la reserva 
nacional almenys el 90 per cent dels imports de referència 
i els drets que en derivin.

S’entén per inversions que incrementin la capacitat 
productiva les que poden donar lloc a un increment de les 
ajudes unitàries percebudes amb posterioritat a la realit-
zació d’aquestes.

4t Agricultors que hagin arrendat per cinc anys o 
més, entre el final del període de referència i el 15 de maig 
de 2004, o adquirit terres arrendades fins al 15 de maig 
de 2004 d’acord amb el que disposa l’article 22 del Regla-
ment (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril 
de 2004.

5è Agricultors que van participar en programes 
nacionals de reorientació de la producció, durant el perí-
ode de referència i fins al 15 de maig de 2004, d’acord amb 
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el que disposa l’article 23 del Reglament (CE) núm. 795/2004 
de la Comissió, de 21 d’abril de 2004.

6è Agricultors legitimats per rebre drets d’ajuda o 
per augmentar el valor dels drets existents per sentències 
judicials o actes administratius ferms d’acord amb el que 
disposa l’article 23 bis del Reglament (CE) núm. 795/2004 
de la Comissió, de 21 d’abril de 2004.

b) Els nous agricultors que han iniciat la seva activi-
tat agrària el 2002 o amb posterioritat però com a molt 
tard el 15 de maig de 2004, que demostrin que han exercit 
l’activitat de la sol·licitud de forma continuada fins ara i 
que no hagin rebut ajudes directes en el 2002, d’acord 
amb el que preceptua l’article 42.3 del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003.

c) Els joves agricultors que han realitzat la seva 
primera instal·lació a partir del 16 de maig de 2004, i que 
havent sol·licitat l’ajuda a la primera instal·lació com-
pleixin els requisits exigits d’acord amb el Reial decret 
613/2001, de 8 de juny, per a la millora i modernització 
de les estructures de producció de les explotacions 
agràries.

d) Els agricultors les explotacions dels quals estan 
situades en zones subjectes a programes de reestructura-
ció o de desenvolupament relatius a algun tipus d’inter-
venció pública per tal d’evitar l’abandonament de terres o 
per compensar desavantatges específics per als agricul-
tors en les esmentades zones, d’acord amb el que preveu 
l’article 42.5 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Con-
sell, de 29 de setembre de 2003.

2. En els supòsits que preveu l’article 18.4 del Regla-
ment (CE) núm. 795/2005 de la Comissió, de 21 d’abril 
de 2004, quan els arrendaments o programes expirin des-
prés de la data límit per a la presentació de la sol·licitud a 
l’empara del règim de pagament únic l’any 2006, l’agricul-
tor ha de presentar, en tot cas, una sol·licitud d’admissió 
al règim el 2006 i pot sol·licitar el pagament dels seus 
drets d’ajuda fins a la data límit per a la presentació de 
sol·licituds a l’empara del règim de pagament únic l’any 
següent al de l’esmentat venciment.

Article 10. Criteris per al càlcul i assignació de drets de la 
reserva nacional.

1. En cap cas el nombre de drets d’ajuda concedits, 
procedents de la reserva nacional, pot excedir el nombre 
d’hectàrees per les quals l’agricultor podria sol·licitar 
alguna de les ajudes dels règims que recull l’annex I 
d’aquest Reial decret i respecte a les quals no hi ha cap 
dret d’ajuda.

2. Si un agricultor compleix a la vegada totes o 
algunes de les condicions requerides per a l’inici d’acti-
vitat, herència, causes de força major o circumstàncies 
excepcionals o amb dret a rebre drets de la reserva naci-
onal, sobre les mateixes unitats de producció, és aplicable 
el que disposa l’article 5.7 d’aquest Reial decret.

3. Els imports de referència a considerar amb els 
productors lactis que hagin estat afectats per un cas de 
força major o circumstàncies excepcionals de les que pre-
veu l’article 40 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre de 2003, es calculen segons el 
que disposa l’article 19 del Reglament (CE) núm. 795/2004 
de la Comissió, de 21 d’abril de 2004.

4. La manera de calcular els drets i el seu import, per 
als agricultors que estiguin en una situació especial com 
a conseqüència d’haver adquirit o arrendat unitats de pro-
ducció, com a molt tard el 15 de maig de 2004, d’acord 
amb l’article 21 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la 
Comissió, de 21 d’abril de 2004, es fa per diferència entre 
els drets d’ajuda que si s’escau tingui l’agricultor per les 
sol·licituds d’ajuda del període de referència i:

a) Per a les terres de conreu i el bestiar adquirits o 
arrendats, els drets i imports de referència que resultarien 
d’aplicar a les sol·licituds d’ajuda presentades per l’agri-
cultor en els anys o campanyes compreses entre la data 
de compra o arrendament fins a l’actualitat el protocol de 
càlcul que preveuen l’annex VII del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, i l’an-
nex IV d’aquest Reial decret.

b) Per als oliverars en funció de les oliveres amb 
drets a ajuda, considerant els rendiments mitjans en oli-
ves i oli establerts per a la zona homogènia en què s’ubi-
qui l’explotació d’acord amb els reglaments comunitaris 
aplicables, per a cada campanya del període de referència 
i amb els imports unitaris corresponents a l’ajuda apro-
vada en aquest període.

5. En els casos en els quals s’hagin efectuat inver-
sions amb increment de la capacitat productiva a què es 
refereix l’article 21 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de 
la Comissió, de 21 d’abril de 2004, abans del 15 de maig 
de 2004, els imports de referència es calculen d’acord 
amb el procediment descrit en l’apartat anterior per a 
cada tipus d’activitat productiva. Els drets d’ajuda exis-
tents s’incrementen amb la diferència calculada.

6. En els casos en els quals s’hagin efectuat inver-
sions amb increment de la capacitat productiva per com-
pra de quotes o drets de prima de bestiar, abans del 15 de 
maig de 2004, els drets es calculen de la manera que des-
criuen l’annex VII del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre de 2003, i l’annex IV d’aquest 
Reial decret.

7. Els drets d’ajuda es calculen de la forma que des-
criuen els apartats 4, 5 i 6 quan els agricultors estiguin en 
una de les situacions especials següents:

a) Agricultors que hagin rebut una explotació 
d’acord amb les condicions que estableix l’article 20 del 
Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril de 2004, i demostrin a satisfacció de la comunitat 
autònoma que la persona difunta de la qual procedeix 
l’explotació original era agricultor o és una persona jubi-
lada de l’activitat agrària; a aquests efectes, han de justifi-
car ingressos procedents de l’activitat agrària amb les 
declaracions fiscals corresponents a l’any de la mort o 
jubilació i a l’anterior.

b) Agricultors que hagin arrendat terres amb unes 
condicions d’arrendament que no s’hagin pogut revisar, o 
hagin adquirit terres arrendades, amb la finalitat d’iniciar 
o ampliar l’activitat agrària en el termini d’un any a partir 
del venciment de l’arrendament, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 22 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la 
Comissió, de 21 d’abril de 2004.

c) Agricultors que hagin participat en un programa 
de reconversió de la producció, segons el que estipula 
l’article 23 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comis-
sió, de 21 d’abril de 2004.

8. En cas que l’agricultor estigui legitimat per rebre 
drets d’ajuda o per augmentar el valor dels drets existents 
en virtut d’una sentència o d’un acte administratiu ferm, 
els drets s’han de calcular com estableix l’article 23 bis del 
Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril de 2004.

9. El nombre de drets que s’atribueixin sobre la base 
de les situacions especials s’han de prorratejar a fi de no 
superar la reserva nacional, sense perjudici del que esta-
bleix l’article 42.7 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre de 2003, i dels criteris objec-
tius d’igualtat i de competència que informen el regla-
ment esmentat.

10. Els drets de la reserva nacional que s’atribueixin:
a) Als agricultors inclosos a l’article 9.1.b) d’aquest 

Reial decret s’han de determinar, d’acord amb el que esta-
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bleix l’article 6 del Reglament (CE) núm. 795/2004, prenent 
com a mitjana regional el valor mitjà del dret en la comu-
nitat autònoma corresponent i, si s’escau, d’acord amb 
els criteris que estableixen els apartats 4, 5 i 6.

b) Als agricultors inclosos a l’article 9.1.c) d’acord 
amb el que estableix l’article 6 del Reglament (CE) núm. 
795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004, prenent 
com a mitjana regional el valor mitjà del dret en la comu-
nitat autònoma corresponent.

11. Als agricultors situats en zones subjectes a pro-
grames de reestructuració o de desenvolupament relatius 
a algun tipus d’intervenció pública per tal d’evitar l’aban-
donament de terres o per compensar desavantatges 
específics per als agricultors en les esmentades zones, 
amb la petició prèvia, se’ls assignen drets de la reserva 
nacional d’acord amb els criteris que estableixen els arti-
cles 6 i 7 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comis-
sió, de 21 d’abril de 2004.

12. En el cas d’un increment superior al 20 per cent 
de l’import unitari dels drets que ja es posseeixin, es con-
sidera que aquests procedeixen de la reserva nacional, als 
efectes que preveu l’article 42.8 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003.

13. Quan un agricultor no posseeixi cap hectàrea o 
cap dret d’ajuda s’ha d’aplicar el que disposa l’article 21.6 
del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril de 2004.

14. Per a la determinació de la mitjana regional a què 
es refereix l’article 6 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de 
la Comissió, de 21 d’abril de 2004, es fixa, en l’àmbit de 
l’Estat, el 15 de juliol de 2006.

Article 11. Utilització dels drets d’ajuda.

1. Cada dret d’ajuda de pagament únic es pot justifi-
car amb una hectàrea admissible ubicada en el territori 
nacional, amb excepció de les ubicades a la Comunitat 
Autònoma de les Canàries.

2. Als efectes d’utilització dels drets d’ajuda, es con-
sidera que s’han utilitzat en primer lloc els drets de reti-
rada de terres, i a continuació els drets d’ajuda normals 
de més import. Entre els drets d’ajuda d’idèntic valor es 
considera la seva utilització segons l’ordre de numeració 
que posseeixin. Els drets d’ajuda de la reserva nacional 
s’utilitzen en últim lloc.

3. Quan un any determinat la utilització dels drets no 
sigui del 100 per cent, als efectes d’utilització d’aquests en 
anys posteriors es consideren en primer lloc els drets ja 
utilitzats amb anterioritat, d’acord amb els criteris que 
estableixen els apartats 1 i 2.

4. Els agricultors que sol·licitin el cobrament del 
pagament únic per drets especials queden exempts de 
l’obligació d’establir un nombre d’hectàrees admissibles 
equivalent al nombre de drets d’ajuda, a condició que 
mantinguin almenys el 50 per cent de l’activitat exercida 
en el període de referència expressada en unitats de bes-
tiar gros (UBG).

Article 12. Drets d’ajuda no utilitzats.

1. Tot dret d’ajuda del qual no s’hagi fet ús durant un 
període de tres anys s’ha d’incorporar a la reserva nacio-
nal, llevat de casos de força major o circumstàncies 
excepcionals.

2. Els drets procedents de la reserva nacional no es 
poden cedir durant un període de cinc anys comptat a 
partir de la seva assignació i han de tornar immediata-
ment a la reserva nacional si no s’utilitzen durant cada 
any del període quinquennal.

CAPÍTOL IV

Cessió de drets

Article 13. Cessió de drets d’ajuda.

1. Els drets d’ajuda només es poden cedir a un altre 
agricultor establert a Espanya, tal com estableix l’arti-
cle 46.1 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, 
de 29 de setembre de 2003.

2. Els drets d’ajuda poden ser objecte de cessió pels 
agricultors a altres agricultors, bé en venda, arrendament 
o mitjançant qualssevol altres formes admeses en dret, 
d’acord amb el que estableixen la normativa comunitària 
i aquest Reial decret, en tot el territori nacional.

3. D’acord amb el que estableix l’article 12.4 del 
Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril de 2004, únicament es poden realitzar cessions 
definitives de drets una vegada aquests s’hagin establert 
definitivament.

4. La cessió de drets d’ajuda es realitza d’acord amb 
el que disposen els articles 46.2 i 49.2 del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, i 
dels articles 2.i), últim paràgraf i 25.4 del Reglament (CE) 
núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004.

5. En cas de fraccionament d’hectàrees s’aplica l’arti-
cle 3.3 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, 
de 21 d’abril de 2004. En cas de fraccionament de drets 
s’aplica l’article 3.4 de l’esmentat Reglament.

6. En els casos en què se cedeixin drets d’ajuda per 
retirada, el cessionari adquireix l’obligació de retirar les 
terres de la producció.

7. La cessió de drets d’ajuda supeditats a condicions 
especials s’ajusten al que disposen els articles 47 a 50 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre de 2003.

Mantenen l’esmentada condició sempre que se cedei-
xin tots els que té un agricultor. En aquest cas es consi-
dera com una cessió de drets d’ajuda amb terres.

Si se cedeixen en part es converteixen en drets nor-
mals i el cessionari no es pot beneficiar de l’excepció que 
preveu l’article 49.2 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 
del Consell, de 29 de setembre de 2003.

Article 14. Retencions.

Les retencions aplicables en les vendes són les 
següents:

1. En el cas de venda de drets d’ajuda sense terres 
durant els tres primers anys d’aplicació del règim, es res-
titueix a la reserva nacional el 50 per cent de l’import 
equivalent expressat en nombre de drets d’ajuda i, si s’es-
cau, de l’import del dret d’ajuda restant. Posteriorment la 
restitució ha de ser del 30 per cent. Tanmateix, els percen-
tatges anteriors han de ser del 15 i 10 per cent respectiva-
ment quan el comprador sigui un agricultor professional 
d’acord amb la definició que estableix l’article 2.5 del 
Reial decret 613/2001, de 8 de juny.

2. En el cas de venda de drets d’ajuda amb terres 
s’ha de restituir a la reserva nacional el 5 per cent del 
valor de cada dret o l’import equivalent expressat en 
nombre de drets d’ajuda.

3. No s’aplica cap retenció en els supòsits següents:
a) En el cas de venda dels drets d’ajuda amb tota 

l’explotació.
b) En cas de venda dels drets d’ajuda amb terres o 

sense a un agricultor que inicia l’activitat agrària.
c) En els casos de compravendes realitzades d’acord 

a l’article 17 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la 
Comissió, de 21 d’abril de 2004.
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Article 15. Notificació a l’Administració de les cessions 
de drets.

1. Les cessions es poden realitzar en qualsevol 
moment de l’any.

2. El cedent notifica la cessió dels drets d’ajuda a 
l’autoritat competent. El període de comunicació s’ha 
d’iniciar l’1 de novembre i finalitzar vuit setmanes abans 
de la data límit per a la presentació de la sol·licitud única.

S’entén que la cessió ha estat acceptada sense oposi-
ció si a les sis setmanes des de la comunicació l’autoritat 
competent no ha notificat motivadament la seva oposició. 
Únicament es pot oposar a la cessió quan aquesta no 
s’ajusti a les disposicions del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, i del 
Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril de 2004.

3. Tots els canvis de titularitat per motiu d’herències 
o herències anticipades, fusions o escissions i canvis de 
personalitat jurídica s’han de notificar a les autoritats 
competents, i aportar-hi, almenys, la informació que 
figura a l’annex V, abans de la data límit del termini de 
presentació de la sol·licitud d’ajuda de pagament únic.

4. Es poden cedir voluntàriament a la reserva nacio-
nal tots els drets d’ajuda que no s’hagin d’utilitzar.

Article 16. Benefici inesperat.

1. En el cas de venda o arrendament per 5 anys o 
més de l’explotació o part d’aquesta o dels drets a la 
prima en el període de referència o en data no posterior 
al 15 de maig de 2004, o per al sector del tabac en els 
arrendaments d’explotació inferiors a 5 anys amb venda al 
final de l’arrendament, han de passar a la reserva nacional 
les quantitats que se citen a continuació:

a) En el cas de venda, el 90 per cent de l’import de 
referència que s’ha de calcular per al venedor de confor-
mitat amb l’article 37 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 
del Consell, de 29 de setembre de 2003, en funció de les 
unitats de producció i de les hectàrees de l’explotació o de 
la part de l’explotació cedida o dels drets de prima 
cedits.

b) En el cas d’arrendament de cinc anys, el 50 per 
cent de l’import de referència que s’ha de calcular per a 
l’arrendador de conformitat amb l’article 37 del Regla-
ment (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre 
de 2003, en funció de les unitats de producció i de les hec-
tàrees de l’explotació o de la part de l’explotació cedida o 
dels drets de prima cedits. Si l’arrendament és per un 
període més gran s’agrega un 5 per cent per cada any 
posterior sense que s’excedeixi el 20 per cent de l’import 
de referència.

2. D’acord amb el que disposa l’article 10.2 del 
Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril de 2004, els drets d’ajuda que s’han d’establir per 
al venedor o l’arrendador s’han de calcular sobre els 
imports i les hectàrees de la part restant una vegada apli-
cat, segons el cas, el punt a) o b) de l’apartat 1 d’aquest 
article.

3. No s’aplica cap retenció en cas que, en el termini 
d’un any a partir de la venda o l’arrendament però no des-
prés del 15 de maig de 2004, el venedor o l’arrendador 
hagi comprat, o arrendat durant cinc anys o més, una altra 
explotació o part d’aquesta.

En aquest cas, el venedor o arrendador mantenen un 
nombre de drets d’ajuda almenys igual al nombre de 
drets d’ajuda que l’agricultor pugui utilitzar en la nova 
explotació en virtut de l’article 44 del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003.

4. Tampoc s’apliquen retencions per a la reserva 
nacional quan s’hagi inclòs en el contracte la clàusula 

que recull l’article 17 o la que recull l’article 27 del Regla-
ment (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril 
de 2004.

5. És aplicable el procediment que estableix l’arti-
cle 8.4.d) d’aquest Reial decret per als agricultors inclosos 
en el sector del tabac.

Article 17. Contractes d’arrendament.

1. En els contractes d’arrendament de terres, d’acord 
amb el que disposa l’article 27 del Reglament (CE) núm. 
795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004, es consi-
dera arrendament dels drets d’ajuda amb terres qualsevol 
clàusula d’un contracte d’arrendament que prevegi la ces-
sió d’un nombre de drets que no excedeixi el nombre 
d’hectàrees arrendades i compleixi el que estableix l’apar-
tat 1 de l’article esmentat.

2. Els drets d’ajuda i les hectàrees s’han d’arrendar 
pel mateix període de temps.

3. L’arrendador ha de sol·licitar l’establiment dels 
drets d’ajuda de la manera que preveu l’article 27.2 del 
Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril de 2004.

4. L’arrendatari ha de sol·licitar el pagament segons 
el que preveu l’article 27.3 del Reglament (CE) núm. 
795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004.

5. Les sol·licituds d’arrendador i arrendatari s’han de 
presentar simultàniament sempre que tots dos hagin de 
presentar-la a la mateixa comunitat autònoma.

En cas contrari, la sol·licitud d’arrendatari inclou una 
referència a la de l’arrendador quant al nom i cognoms, 
NIF o CIF i codi dels drets de l’arrendador.

Article 18. Sistema d’identificació i registre dels drets 
d’ajuda.

1. En compliment del que disposen l’article 21 i dis-
posicions concordants del Reglament (CE) núm. 1782/2003 
del Consell, de 29 de setembre de 2003, i l’article 7 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 en el Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, 
s’estableix, al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
un sistema d’identificació de drets d’ajuda d’àmbit nacio-
nal que comptarà amb un registre electrònic en el qual 
s’han d’incloure, almenys, els elements següents:

a) Titular o titulars del dret amb indicació dels seus 
CIF o NIF.

b) El valor dels drets.
c) La data de constitució de cada dret.
d) La data de l’última utilització dels drets.
e) L’origen del dret, segons detalla l’annex II.
f) El tipus de dret, segons detalla l’annex II.
g) En els drets especials, el nombre d’UBG del període 

de referència.

2. Aquest sistema ha de permetre verificar els drets i 
realitzar comprovacions encreuades amb les sol·licituds 
d’ajuda i el sistema d’identificació de les parcel·les agríco-
les, així com consultar les dades corresponents, referides 
com a mínim als 5 anys naturals o campanyes de comer-
cialització consecutius anteriors.

3. La base, creada i mantinguda amb les dades que 
han d’aportar les comunitats autònomes, està disponible 
per a cada una d’aquestes de manera que puguin efectuar 
la gestió relativa al règim de pagament únic.
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* Per als agricultors amb un nombre mitjà d’hectàrees-SIG oleí-
cola durant el període de referència inferior a 0,3 l’esmentat coeficient és 
del 100 per cent.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de la competèn-
cia exclusiva de l’Estat en matèria de bases i coordinació 
de la planificació general de l’activitat econòmica, que 
estableix l’article 149.1.13a de la Constitució.

Disposició final segona. Facultat de desplegament i apli-
cació.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de 
dictar, en l’àmbit de la seva competència, les disposicions 
i adoptar les mesures necessàries per al desplegament i 
l’aplicació d’aquest Reial decret.

En particular, es faculta el ministre per modificar les dates a 
què es refereix aquest Reial decret, així com els annexos.

Així mateix, es faculta el ministre per establir anual-
ment els límits màxims que es considerin necessaris, en 
volum o percentatge, de cessions de drets d’agricultors 
de cada comunitat autònoma cap a altres, amb la finalitat 
que no es produeixin desequilibris territorials significa-
tius entre les diferents comunitats autònomes.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.
La ministra d’Agricultura, Pesca

i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

 ANNEX II

Classificació de drets d’ajuda de pagament únic

1. En funció de les seves característiques:
a) Drets d’ajuda normals: els obtenen els 

agricultors/ramaders que van obtenir pagaments directes 
en el període de referència per algun règim d’ajuda en el 
qual sigui necessari declarar superfícies en la seva sol-
licitud d’ajuda.

b) Drets d’ajuda especials: els obtenen els 
agricultors/ramaders que van obtenir pagaments directes 
en el període de referència únicament i exclusivament per 
algun dels règims d’ajuda que se citen a l’article 47 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre de 2003.

c) Drets d’ajuda per retirada de terres de la produc-
ció: els obtenen els agricultors/ramaders que en el període 
de referència van estar obligats a retirar de la producció 
una part de les terres de la seva explotació.

2. En funció del seu origen:
a)  Drets procedents de l’assignació inicial. Els drets 

que s’assignen als agricultors que van obtenir pagaments 
en el període de referència després de la resolució de l’as-
signació definitiva de drets.

Al seu torn aquests drets d’ajuda es poden classificar 
segons l’apartat 1.

b)  Drets procedents de la reserva nacional. Els drets 
que s’assignen als agricultors que sol·liciten drets de la 
reserva.

ANNEX III

Documentació acreditativa dels sol·licitants a la reserva 
nacional

Amb caràcter general, els sol·licitants han d’esmentar 
detalladament totes i cadascuna de les parcel·les de la 
seva explotació d’acord amb el que disposen el Regla-
ment (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre 
de 2003, i el Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comis-
sió, de 21 d’abril de 2004.

En particular:
1. Productors lactis.
Fotocòpia de NIF o CIF.
Si s’escau, còpia del document que justifiqui la con-

currència d’una situació de força major presentat davant 
l’autoritat competent.

Còpies de les declaracions de l’impost sobre la renda 
necessàries o

Autorització als òrgans competents de les comunitats 
autònomes per recollir directament de l’Agència Tributària 
o de la Tresoreria General de la Seguretat Social la certifi-
cació o informació que justifiqui el desenvolupament 
d’una activitat agrària. (Se significa que la presentació de 
la sol·licitud implica aquesta autorització).

2. Agricultors que van rebre terres d’un agricultor 
jubilat o mort que tenia les terres arrendades a una altra 
persona.

Fotocòpia de NIF o CIF.
Document públic o privat fefaent de cessió.
Testament, declaració d’hereus «abintestat» o acta de 

notorietat o, si s’escau, escriptura de partició o de mani-
festació d’herència.

Si es tracta d’animals, còpia del llibre de registre de 
l’explotació.

Còpies de les declaracions de l’impost sobre la renda 
necessàries o

Autorització als òrgans competents de les comunitats 
autònomes per recollir directament de l’Agència Tributària 

ANNEX I

Percentatges d’ajuda que s’integren en el pagament únic

Línia d’ajuda Percentatge o import

  

Cereals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75%
Oleaginoses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75%
Proteaginoses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75%
Lli (tèxtil i no tèxtil) i cànem  . . . . . . . . 75%
Suplement blat dur  . . . . . . . . . . . . . . . . 75%
Retirada voluntària de terres  . . . . . . . . 75%
Retirada obligatòria de terres  . . . . . . . 100%
Lleguminoses gra  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Arròs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647,70 eur/ha
Oli d’oliva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,61*%
Farratges dessecats  . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Patata per a fècula  . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
Llúpol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Tabac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38%
Cotó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.358 eur/ha
Boví de carn.
 Prima especial boví mascle . . . . . . . .
 Sacrifici d’adults . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Pagament per extensificació  . . . . . . .
 Pagaments addicionals  . . . . . . . . . . .

93%
60%
93%
93% 

Oví i cabrum.
 Prima base  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Prima complementària  . . . . . . . . . . .

50%
50%

Prima làctia i pagaments addicionals  . 90%
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o de la Tresoreria General de la Seguretat Social la certifi-
cació o informació que justifiqui el desenvolupament 
d’una activitat agrària. (Se significa que la presentació de 
la sol·licitud implica l’esmentada autorització).

3. Agricultors que hagin efectuat inversions o adqui-
rit terres.

Fotocòpia de NIF o CIF.
Document de compravenda fefaent.
En el cas d’inversions en la capacitat productiva, 

documentació que acrediti la inversió.
Si es tracta d’animals, còpia del llibre de registre.
Còpies de les declaracions de l’impost sobre la renda 

necessàries o
Autorització als òrgans competents de les comunitats 

autònomes per recollir directament de l’Agència Tributària 
o de la Tresoreria General de la Seguretat Social la certifi-
cació o informació que justifiqui el desenvolupament 
d’una activitat agrària. (Se significa que la presentació de 
la sol·licitud implica l’esmentada autorització).

4. Agricultors que hagin arrendat o adquirit terres 
arrendades.

Fotocòpia de NIF o CIF.
Document fefaent de la compravenda o de l’arrenda-

ment,
Si es tracta d’animals, còpia del llibre de registre.
Còpies de les declaracions de l’impost sobre la renda 

necessàries o
Autorització als òrgans competents de les comunitats 

autònomes per recollir directament de l’Agència Tributària 
o de la Tresoreria General de la Seguretat Social la certifi-
cació o informació que justifiqui el desenvolupament 
d’una activitat agrària. (Se significa que la presentació de 
la sol·licitud implica l’esmentada autorització).

5. Agricultors que van participar en programes 
nacionals de reorientació de la producció.

Fotocòpia de NIF o CIF.
Identificació de la disposició i, si s’escau, de la resolu-

ció administrativa per la qual es va aprovar el programa i 
de la participació en aquest programa.

Si es tracta d’animals, còpia del llibre de registre.
Còpies de les declaracions de l’impost sobre la renda 

necessàries o
Autorització als òrgans competents de les comunitats 

autònomes per recollir directament de l’Agència Tributària 
o de la Tresoreria General de la Seguretat Social la certifi-
cació o informació que justifiqui el desenvolupament 
d’una activitat agrària. (Se significa que la presentació de 
la sol·licitud implica l’esmentada autorització).

6.  Agricultors legitimats per rebre drets d’ajuda o 
per augmentar el valor dels drets existents, per sentèn-
cies judicials o actes administratius ferms.

Fotocòpia de NIF o CIF.
Còpia de la sentència o de l’acte administratiu ferm.
Còpies de les declaracions de l’impost sobre la renda 

necessàries o
Autorització als òrgans competents de les comunitats 

autònomes per recollir directament de l’Agència Tributària 
o de la Tresoreria General de la Seguretat Social la certifi-
cació o informació que justifiqui el desenvolupament 
d’una activitat agrària. (Se significa que la presentació de 
la sol·licitud implica l’esmentada autorització).

7.  Agricultors que hagin iniciat la seva activitat agrà-
ria després del 31 de desembre de 2002, o el 2002, però 
sense rebre ajudes directes.

Fotocòpia de NIF o CIF.
Documents acreditatius de l’inici de l’activitat.

Si es tracta d’animals, còpia del llibre de registre.
Còpies de les declaracions de l’impost sobre la renda 

necessàries o
Autorització als òrgans competents de les comunitats 

autònomes per recollir directament de l’Agència Tributària 
o de la Tresoreria General de la Seguretat Social la certifi-
cació o informació que justifiqui el desenvolupament 
d’una activitat agrària. (Se significa que la presentació de 
la sol·licitud implica l’esmentada autorització).

8.  Agricultors que estiguin en zones destinades a 
zones de reestructuració o de desenvolupament relatius a 
algun tipus d’intervenció pública.

Fotocòpia de NIF o CIF.
Justificació, en cada cas, de la circumstància relativa a 

la seva explotació dins de la zona.
Còpies de les declaracions de l’impost sobre la renda 

necessàries o
Autorització als òrgans competents de les comunitats 

autònomes per recollir directament de l’Agència tributària 
o de la Tresoreria General de la Seguretat Social la certifi-
cació o informació que justifiqui el desenvolupament 
d’una activitat agrària. (Se significa que la presentació de 
la sol·licitud implica l’esmentada autorització).

9. Agricultors que estiguin en alguna de les situacions 
esmentades en els articles 20, 22 i 23 del Reglament (CE) 
núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004.

Fotocòpia de NIF o CIF.
Còpies de les declaracions de l’impost sobre la renda 

necessàries o
Autorització als òrgans competents de les comunitats 

autònomes per recollir directament de l’Agència Tributària 
o de la Tresoreria General de la Seguretat Social la certifi-
cació o informació que justifiqui el desenvolupament 
d’una activitat agrària. (Se significa que la presentació de 
la sol·licitud implica l’esmentada autorització).

Còpia del contracte d’arrendament o document, si 
s’escau, en els quals consti la seva data de finalització i el 
nombre d’hectàrees arrendades.

ANNEX IV

Càlcul dels imports, superfícies i animals de referència

Cereals, oleaginoses, proteaginoses i lli i cànem no 
tèxtil: d’acord amb el que preveu l’apartat A de l’annex VII 
del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre de 2003, el rendiment que s’ha de tenir en 
compte per al càlcul dels imports és el determinat en el 
pla de regionalització per a la regió que es tracti en relació 
amb l’any 2002, per la qual cosa el rendiment assignat a 
cada parcel·la s’obté de l’annex I del Reial decret 
1893/1999, de 10 de desembre, sobre pagaments per 
superfície a determinats productes agrícoles, modificat 
pel Reial decret 140/2002, d’1 de febrer, tenint en compte 
els paràmetres següents:

a) Secà: es pren el rendiment de secà.
b) Regadiu: proteaginoses i retirada voluntària: es 

pren el rendiment de regadiu (mitjà). Per a la resta dels 
casos: es pren el rendiment «Altres cereals».

Blat de moro: s’ha de tenir en compte la superfície 
determinada que s’ha d’ajustar segons el quadre següent. 
El rendiment és el del blat de moro del pla de regionalitza-
ció 2002. 
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CA
Coef. 

reducció 
2000

Coef. 
reducció 

2001

Coef. 
reducció 

2002

    

 1. Andalusia  . . . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 0.7634
 2. Aragó  . . . . . . . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 1
 3. Astúries  . . . . . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 1
 4. Balears  . . . . . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 1
 5. Canàries  . . . . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 1
 6. Cantàbria  . . . . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 0.6027
 7. Castella-La Manxa  . . . . 0.9773 0.7740 0.9538
 8. Castella i Lleó  . . . . . . . . 0.9773 0.7740 0.7716
 9. Catalunya  . . . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 0.8126
10. Extremadura  . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 0.9676
11. Galícia  . . . . . . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 1
12. Madrid  . . . . . . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 0.9754
13. Múrcia  . . . . . . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 1
14. Navarra  . . . . . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 1
15. País Basc  . . . . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 1
16. La Rioja  . . . . . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 1
17. C. Valenciana  . . . . . . . . . 0.9773 0.7740 1

 Lli tèxtil i cànem: el rendiment s’obté del pla de regio-
nalització 2002 tenint en compte que en secà s’ha de pren-
dre el rendiment de secà i en regadiu el rendiment Altres 
cereals.

Retirada obligatòria: el rendiment s’obté del pla de 
regionalització 2002 tenint en compte que en secà s’ha 
d’utilitzar el rendiment de secà i en regadiu el d’idèntic 
nom.

Suplement blat dur: la superfície de suplement de blat 
dur no es té en compte per al nombre de drets.

Lleguminoses de consum humà: els imports s’han de 
calcular segons l’annex VII del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003.

Lleguminoses de consum animal: els imports que 
s’utilitzen són els de la taula següent: 

Campanya Import unitari
(euros/ha)

  
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175,02
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,60
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,52

 Arròs: s’apliquen als imports els coeficients de pena-
lització indicats a continuació: 

Campanya Perc. de reducció

  
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,32 % 
2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,42 % 
2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,48 % 

 Farratges deshidratats i assecats al sol: el factor de 
correcció utilitzat és provisionalment el que s’indica a 
continuació: 

Producte Imports 
màxims

Produccions 
nacional 
garantida

Produccions 
declarades

Import
unitari Factor 

      
FD  . . . . 42.124.000 € 1.224.000 t 1.931.700,74 t 34,4150 €/t 0,6336
FS  . . . .   1.951.000 €   101.000 t 154.672,403 t 19,3168 €/t 0,6529

 Oli: l’import s’obté tenint en compte els imports 
d’ajuda rebuts per l’agricultor en les campanyes 
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 i 2002/2003 (producció 
per import unitari).

Tabac: l’import unitari és particular per a cada benefi-
ciari i s’obté com el quocient entre la mitjana dels imports 
del període de referència i la mitjana de la producció del 
període de referència.

Ramaderia: l’import de cada productor s’obté multipli-
cant el nombre d’animals per l’import unitari de la prima 
corresponent. En el cas dels animals de la prima especial 
de la campanya 2002 el nombre d’animals primables 
s’augmenten en un 10,95 per cent i l’import de pagament 
addicional s’incrementa un 300,9 per cent el 2000 i 
un 149,77 per cent el 2001.

Superfície farratgera: s’utilitza la superfície determi-
nada l’any 2005. En cas que la superfície farratgera 
del 2005 no sigui suficient per justificar les ajudes del 
període de referència s’utilitza la superfície farratgera del 
període de referència.

Prima làctia i pagaments addicionals: l’import de cada 
productor es calcula d’acord amb el que estableixen els 
articles 95 i 96 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre de 2003 i el Reial decret 
543/2004, de 13 d’abril, pel qual es regulen determinades 
ajudes directes comunitàries al sector lacti per als 
anys 2004, 2005 i 2006. 
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