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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
3420 REIAL DECRET 262/2008, de 22 de febrer, sobre la integració de les fruites i 

hortalisses en el règim de pagament únic i l’establiment dels pagaments 
transitoris per als sectors de cítrics i tomàquets enviats a transformació.

El Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre, que modifica 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’ajuda als agricultors, amb la finalitat d’assolir 
els objectius de la reforma de la política agrícola comuna, ha establert que les ajudes a la 
transformació de determinades fruites i hortalisses s’integrin en el règim de pagament 
únic. En el mateix sentit s’han aprovat el Reglament (CE) núm. 1522/2007 de la Comissió, 
de 19 de desembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 795/2004 de la 
Comissió, de 21 d’abril, que estableix disposicions d’aplicació del règim de pagament únic 
que preveu el Reglament (CE) núm. 1782/2003, i el Reglament (CE) núm. 1548/2007 de 
la Comissió, de 20 de desembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) núm. 1973/2004 
de la Comissió, de 29 d’octubre, 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 matèries, en el qual específicament es regulen 
els pagaments acoblats transitoris establerts en el Reglament (CE) núm. 1182/2007. Per 
procedir a la dita integració de les fruites i hortalisses, els reglaments comunitaris estableixen 
uns períodes i unes normes transitòries.

El Reial decret 1470/2007, de 2 de novembre, sobre aplicació dels pagaments directes 
a l’agricultura i a la ramaderia, ha establert la normativa d’aplicació per a Espanya dels 
reglaments comunitaris que regulen les ajudes dels sectors inclosos en el «règim de 
pagament únic», i ha derogat totes les normes transitòries per arribar a l’esmentada 
integració total.

El nou sector que ara s’incorpora necessita l’establiment de noves normes transitòries 
que, per la seva complexitat, es considera que han de figurar en una norma independent 
fins que s’integrin en el règim esmentat.

Per tant, com a complement del Reial decret 1470/2007, escau publicar una norma en què 
s’estableixin, de manera unificada, totes les disposicions que, sobre la base dels reglaments 
esmentats, afecten la integració en el règim de pagament únic del sector de les fruites i 
hortalisses, incloent-hi les ajudes acoblades transitòries establertes en els sectors dels cítrics i 
els tomàquets, en aplicació dels articles 64 i 68 ter del Reglament (CE) núm. 1782/2003.

L’article 33 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 estableix les condicions que han de 
complir els agricultors per poder-se acollir al règim de pagament únic, i el Reglament (CE) 
núm. 795/2004, a l’article 12.1, facilita als estats membres l’assignació dels drets de 
pagament únic mitjançant l’establiment provisional d’aquests, amb la finalitat d’informar els 
interessats respecte a les seves dades perquè disposin d’un període de temps durant el 
qual puguin notificar a les administracions públiques les modificacions que s’hagin produït 
respecte al període de referència establert per a cada sector.

D’acord amb el que disposen els articles 37, 40 i 42 del Reglament (CE) núm. 
1782/2003, s’estableixen les normes per al càlcul dels diferents tipus de drets d’ajuda 
seguint les especificacions que estableix per a això el Reglament (CE) núm. 795/2004.

Així mateix, s’estableixen les excepcions que, d’acord amb l’article 51 del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003, es poden determinar per a la utilització de superfícies plantades de 
fruites i hortalisses amb vista a la justificació dels drets de pagament únic.

Amb la finalitat de respondre a les situacions que preveuen l’article 42 del Reglament 
(CE) núm. 1782/2003, i el capítol 2 i la secció 3 del capítol 3 del Reglament núm. (CE) 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 47 • Dissabte 23 de febrer de 2008 • Secc. I. Pàg. 2

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

34
20

-C

795/2004, cal permetre l’accés a la reserva nacional als productors de fruites i hortalisses 
i, conforme al que a aquests efectes disposen els reglaments esmentats, cal establir el 
percentatge de reducció a aplicar, perquè s’incorpori a l’esmentada reserva nacional, sobre 
els imports de referència d’aquests productors.

Així mateix, en una disposició addicional s’inclouen algunes modificacions del Reial 
decret 1470/2007, de 2 de novembre, necessàries com a conseqüència de la integració de 
les fruites i hortalisses en el règim de pagament únic.

La regulació bàsica que conté aquesta disposició s’efectua mitjançant un  reial decret, 
atès que es tracta d’una matèria de caràcter marcadament tècnic i de naturalesa conjuntural 
i canviant, íntimament lligada al desplegament de la normativa comunitària.

En l’elaboració de la present disposició han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 22 de febrer de 2008,

D I S P O S O :

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret estableix les normes bàsiques per a la incorporació, a partir de la 
campanya 2008-2009, en el règim de pagament únic, de les fruites i hortalisses que 
esmenten l’article 1.2 del Reglament (CE) núm. 2200/96 del Consell, de 28 d’octubre, pel 
qual s’estableix l’organització comuna de mercats en el sector de les fruites i hortalisses, i 
l’article 1.2 del Reglament (CE) núm. 2201/96 del Consell, de 28 d’octubre, pel qual 
s’estableix l’organització comuna de mercats en el sector dels productes transformats a 
base de fruites i hortalisses.

Així mateix, s’estableixen les bases i requisits per a la sol·licitud dels pagaments 
transitoris de fruites i hortalisses, que s’atorguen a Espanya en aplicació del que disposen 
els articles 64 i 68 ter del 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’ajuda per als 
agricultors.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:

«Receptor»: qualsevol persona que efectuï un acord de compravenda amb un sol·licitant 
de l’ajuda transitòria que sigui productor de cítrics destinats a la transformació, pel qual 
compri pel seu compte, per a la venda posterior a un transformador, les quantitats acordades 
almenys d’un dels productes següents: taronges dolces, mandarines, clementines, 
satsumes, llimones i aranges i pomelos.

També s’han de tenir en compte les definicions que estableix l’article 2 del Reial decret 
1470/2007, de 2 de novembre, sobre aplicació dels pagaments directes a l’agricultura i a 
la ramaderia.

Article 3. Aplicació parcial i facultativa.

S’ha d’utilitzar l’aplicació parcial transitòria que estableix la secció 2 del capítol 5 del 
títol III del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, en les opcions 
i productes a què es refereix l’article 68 ter, apartat 1 i apartat 2.a), de la manera següent:

a) Tomàquet per a transformació: durant els anys 2008, 2009 i 2010 es manté acoblat 
a la producció el 50 per cent del pressupost que estableix l’apartat 3 de l’article 68 ter del 
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Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, fet que suposa un total 
de 28.116.500 euros.

b) Cítrics per a transformació: durant els anys 2008 i 2009 es manté acoblat a la 
producció el 100 per cent del pressupost corresponent a cítrics, que forma part del que 
estableix l’apartat 4 de l’article 68 ter del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 
29 de setembre, fet que suposa un total de 93.733.000 euros.

Article 4. Condicions artificials.

Sense perjudici de qualssevol disposicions específiques que continguin els règims 
d’ajuda concrets, no s’ha d’efectuar cap pagament a cap beneficiari quan es demostri que 
aquest beneficiari ha creat artificialment les condicions requerides per a la concessió dels 
dits pagaments, amb vista a obtenir un avantatge contrari als objectius del règim 
d’ajudes.

TÍTOL I

Integració de les fruites i hortalisses en el règim de pagament únic

CAPÍTOL I

Admissió al règim de pagament únic

Article 5. Període de referència.

El període representatiu a què fa al·lusió l’article 33.1.a) del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, i que serveix de base per a l’establiment dels 
drets de pagament únic en el sector de les fruites i hortalisses, és:

a) En cítrics, les plantacions existents a 30 de setembre de 2006.
b) En préssecs de carn groga aptes per a transformació, d’ara endavant préssecs, i 

peres Williams i Rocha, d’ara endavant peres, les campanyes 2003-2004, 2005-2006 i 
2006-2007.

c) En prunes seques d’Ente, d’ara endavant prunes seques, les campanyes 
2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007.

d) En figues seques, les campanyes 2003-2004, 2005-2006 i 2006-2007.
e) En raïm Moscatell per a pansificació, d’ara endavant panses, les campanyes 

2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007.
f) En tomàquets per a transformació, les campanyes 2004-2005, 2005-2006 i 

2006-2007.

Article 6. Nous beneficiaris del règim de pagament únic.

1. D’acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 
29 de setembre, es poden acollir al règim de pagament únic els agricultors a què es refereix 
l’article 33.1.a) que, en el període o data de referència que estableix l’article 5 d’aquest 
Reial decret, eren productors de fruites i hortalisses.

2. També s’hi poden acollir tots els agricultors que compleixin la resta de requisits i 
condicions que preveu el règim de pagament únic i que hagin rebut l’explotació o una part 
de l’explotació d’un agricultor a què es refereix el paràgraf anterior per alguna de les 
circumstàncies que indica l’article 14.

3. També en són beneficiaris els agricultors que tinguin dret a rebre drets de la reserva 
nacional sobre la base del que indica l’article 16.

Article 7. Admissibilitat al règim de pagament únic i sol·licitud d’admissió.

1. Per tal de ser admesos en el règim de pagament únic, tots els agricultors que no 
en siguin ja perceptors han de sol·licitar l’admissió a aquest règim l’any 2008, en els 
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terminis i llocs que estableix l’article 92 del Reial decret 1470/2007, de 2 de novembre, 
sobre la presentació de la sol·licitud única.

No obstant el que indica el paràgraf anterior, els agricultors que siguin productors de 
cítrics han de demanar l’admissió al règim de pagament únic el 2010, sense perjudici que 
en la sol·licitud única de 2008 hagin de declarar, per espècies, la superfície que forma part 
de la seva explotació i que, a 30 de setembre de 2006, estava plantada amb cítrics. Durant 
els anys 2008 i 2009 les comunitats autònomes han de comprovar la veracitat d’aquestes 
declaracions.

2. Els agricultors poden sol·licitar l’admissió al règim de pagament únic a la vegada 
que en sol·liciten el cobrament mitjançant la sol·licitud única. No obstant això, els agricultors 
que no sol·licitin el cobrament el 2008 han de sol·licitar l’admissió al règim esmentat i 
acreditar, de conformitat amb la comunitat autònoma corresponent, que són agricultors 
segons la definició de l’article 2.a) del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 
de setembre.

En el cas dels agricultors que sol·licitin l’admissió el 2010 per incorporar-se al pagament 
únic exclusivament com a productors de cítrics, també poden sol·licitar l’admissió al règim 
de pagament únic a la vegada que el cobrament d’aquest pagament mitjançant la sol·licitud 
única de la campanya de 2010. No obstant això, els agricultors que no sol·licitin el cobrament 
el 2010 han de sol·licitar en la campanya esmentada l’admissió al dit règim i acreditar, de 
conformitat amb la comunitat autònoma corresponent, que són agricultors segons la 
definició de l’article 2.a) del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre.

3. Els agricultors que sol·licitin drets de la reserva nacional ho han de fer quan 
presenten la sol·licitud única.

4. Llevat de causes de força major o circumstàncies excepcionals, tal com es detallen 
a l’article 13 d’aquest Reial decret, no es concedeixen drets definitius d’ajuda si no se 
sol·licita l’admissió al règim de pagament únic.

Article 8. Càlcul de drets d’ajuda.

1. L’import de referència provisional es calcula per als agricultors a què es refereixen 
l’article 6 d’aquest Reial decret de conformitat amb el que preveuen els articles 37 i 40, així 
com el punt M de l’annex VII del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de 
setembre.

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

3. Els drets d’ajuda de pagament únic provisionals es calculen d’acord amb el que 
disposen el Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, i el Reglament 
(CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril. Després de finalitzar el període de 
sol·licitud d’admissió al règim de pagament únic el 2008 i el 2010, per als productors de 
cítrics, s’han de calcular els nous drets definitius per a cada producte sobre la base del que 
disposa l’article 48 octies del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril.

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

5. En el cas dels cítrics, l’import de referència corresponent a cada agricultor es 
calcula sumant els imports de referència corresponents a les taronges, les mandarines, 
clementines i satsumes, les llimones i les aranges i pomelos. Els imports de referència de 
cada tipus de producte es calculen multiplicant la superfície existent a 30 de setembre de 
2006 de cada tipus de producte per un import unitari (€/ha) diferenciat també per tipus de 
producte, que s’obté dividint el límit pressupostari diferenciat: taronges, mandarines, 
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clementines i satsumes: 80.333.000 llimones: 13.333.000 € i aranges i pomelos: 67.000 €, 
entre les hectàrees efectivament plantades de cada tipus de producte a 30 de setembre de 
2006. El nombre de drets es determina sobre la base de les hectàrees efectivament 
plantades a 30 de setembre de 2006.

6. En el cas del préssec i la pera, l’import de referència corresponent a cada agricultor 
es calcula establint una mitjana triennal a partir dels quilograms amb ajuda lliurats per a 
transformació i liquidats per les organitzacions de productors reconegudes tal com defineix 
l’article 11 del Reglament (CE) núm. 2200/96 del Consell, de 28 d’octubre, d’ara endavant 
OP, a cada productor en cada campanya del període de referència, multiplicats pels imports 
unitaris d’ajuda reglamentaris, corresponents a cada espècie en cada campanya. El 
nombre de drets es determina sobre la base de la mitjana triennal de les superfícies que 
indiquen les declaracions finals d’efectius productius i determinades del període de 
referència.

7. En el cas de prunes seques i de figues seques, l’import de referència corresponent 
a cada agricultor es calcula, establint una mitjana triennal, a partir dels quilograms amb 
ajuda lliurats per a transformació per cada agricultor a l’OP en cada campanya del període 
de referència, diferenciats per calibres, multiplicats pels imports unitaris d’ajuda 
reglamentaris, corresponents a cada espècie i calibre en cada campanya. El nombre de 
drets de les prunes seques s’estableix sobre la base de la mitjana triennal de les superfícies 
que indiquen les declaracions finals d’efectius productius i que determina el període de 
referència. El nombre de drets de les figues seques es calcula com a mitjana triennal del 
resultat de dividir els quilograms de figues seques lliurats per a transformació en cada 
campanya entre un rendiment mitjà nacional de 3.000 kg de figues seques per hectàrea.

8. En el cas de panses, l’import de referència corresponent a cada agricultor es 
calcula, establint una mitjana triennal, a partir de la superfície determinada de panses de 
cada agricultor durant el període de referència, multiplicada per un import unitari (€/ha) que 
s’obté dividint el límit pressupostari assignat per al sector de la pansa, 2.100.000 €, entre 
una mitjana triennal de la superfície total determinada, corresponent als beneficiaris del 
règim. El nombre de drets s’estableix sobre la base de la mitjana triennal de les superfícies 
determinades del període de referència.

9. En el cas del tomàquet, l’import de referència corresponent a cada agricultor es 
calcula, establint una mitjana triennal, a partir dels quilograms amb ajuda lliurats per a 
transformació i liquidats per les OP a cada productor en cada campanya del període de 
referència, diferenciant per tipus de producte («pelat sencer» i «altres productes»), 
multiplicats pels imports unitaris d’ajuda reglamentaris, corresponents a cada tipus de 
producte en cada campanya. El nombre de drets s’estableix sobre la base de la mitjana 
triennal de les superfícies que indiquen les declaracions finals d’efectius productius i que 
determina el període de referència. En la campanya 2008 s’assignen els drets als 
beneficiaris amb un factor del 50 per cent de desacoblament. Aquest factor passa a ser del 
100 per cent a partir del 2011, i la resta del dret s’assigna al seu titular l’any 2011.

Article 9. Assignació de drets d’ajuda provisionals i definitius.

1. Abans del 15 de març de 2008 s’han d’assignar els drets provisionals als productors 
de préssecs, peres, prunes seques, fiques seques, panses i tomàquets, a què fa referència 
l’article 6.1 d’aquest Reial decret. Així mateix, abans de l’1 de febrer de 2010 s’han assignar 
drets provisionals als productors de cítrics a què fa referència l’article 6.1 del present Reial 
decret.

2. S’han d’assignar drets definitius als productors de préssecs, peres, prunes seques, 
fiques seques, panses i tomàquets com a molt tard el 31 de desembre de 2008; i als 
productors de cítrics, com a molt tard el 31 de desembre de 2010, sempre que:

a) Tenint assignats drets provisionals hagin presentat una sol·licitud d’admissió al 
règim.

b) No hagin rebut assignació provisional i estiguin recollits a l’article 6.2 d’aquest 
Reial decret, havent presentat al·legacions i la sol·licitud d’admissió al règim d’ajuda per a 
l’assignació definitiva de drets.
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c) Sol·licitin drets a la reserva nacional pel fet de trobar-se en alguna de les situacions 
que descriu l’article 16 d’aquest Reial decret, compleixin les condicions per a l’assignació 
i hagin presentat la sol·licitud d’admissió al règim de pagament únic per a l’assignació de 
drets.

Article 10. Comunicacions i actualització de dades.

1. Les comunitats autònomes, una vegada que el Ministeri d’Agricultura Pesca i 
Alimentació hagi remès les dades necessàries per a aquesta finalitat, han de comunicar 
als beneficiaris del règim de pagament únic, que defineix l’article 6.1 del present Reial 
decret, per qualsevol de les formes possibles que els permetin el coneixement de les 
seves pròpies dades, inclosa la possibilitat d’accés a les bases de dades, una comunicació 
de drets provisionals relatius a la incorporació de les fruites i hortalisses al règim de 
pagament únic, que almenys contingui la informació següent:

a) L’import de referència establert sobre la base de la incorporació de les ajudes als 
sectors de fruites i hortalisses en el règim de pagament únic.

b) El nombre d’hectàrees establert sobre la base de la incorporació de les ajudes als 
sectors de fruites i hortalisses en el règim de pagament únic.

c) El nombre i valor dels drets d’ajuda provisionals que es determinin tenint en compte 
el que estableix a aquest efecte el Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril.

No obstant el que indica el paràgraf anterior, els productors de cítrics han de rebre la 
informació esmentada abans de l’1 de febrer de 2010.

2. A efectes d’aquesta comunicació, es considera que la comunitat autònoma 
competent és aquella on el productor té assignats els seus drets de pagament únic. En cas 
que sigui un nou beneficiari del règim esmentat, es considera la comunitat autònoma on el 
productor hagi presentat la seva última sol·licitud única. En cas que sigui la primera vegada 
que el productor presenta la seva sol·licitud única, es considera la comunitat autònoma 
que hagi comunicat una superfície superior en les dades d’aquest productor a incorporar 
en els drets provisionals.

3. Els agricultors que estiguin en desacord amb les dades corresponents als drets 
provisionals 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 com a mínim, la informació que 
conté l’annex I d’aquesta disposició, fins al dia 30 d’abril de 2008, mitjançant la qual es 
justifiqui els motius per a un nou càlcul dels drets d’ajuda.

4. Als efectes de poder calcular els drets definitius, els agricultors que s’acullin al que 
estableixen els articles 12 a 14 d’aquest Reial decret han de comunicar a la comunitat 
autònoma on presentin la seva sol·licitud única, en els models que aquesta estableixi, les 
dades i documents que consten en els annexos I a IV d’aquesta disposició abans del dia 
30 d’abril de 2008.

5. No obstant el que disposa aquest article, els productors de cítrics han de presentar 
les al·legacions als drets provisionals o les que es basin en l’article 14 només durant el 
període de presentació de la sol·licitud única de l’any 2010. Les al·legacions establertes 
sobre la base dels articles 12 i 13 no són aplicables en cítrics.

6. Les comunicacions de modificacions proposades pels agricultors les ha de verificar 
l’autoritat competent, i en cas que es considerin oportunes s’han de modificar les dades del 
pagament únic.

Article 11. Contractes d’arrendament l’any d’assignació dels drets de pagament únic 
derivats de les fruites i hortalisses.

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, es considera arrendament 
dels nous drets d’ajuda que s’estableixin com a conseqüència de la incorporació de les 
fruites i hortalisses al pagament únic, amb terres, l’any d’assignació d’aquests drets, 
qualsevol clàusula d’un contracte d’arrendament que prevegi la cessió d’un nombre de 
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drets que no excedeixi el nombre d’hectàrees arrendades i compleixi el que estableix 
l’apartat 1 de l’article esmentat.

Els drets d’ajuda i les hectàrees s’han d’arrendar pel mateix període de temps.
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.
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.
Les sol·licituds d’arrendador i arrendatari s’han de presentar simultàniament sempre 

que tots dos l’hagin de presentar a la mateixa comunitat autònoma. En cas contrari, la 
sol·licitud d’arrendatari ha d’incloure una referència a la de l’arrendador quant al nom i 
cognoms, NIF o CIF i nombre de drets arrendats.

CAPÍTOL II

Al·legacions a la comunicació de drets provisionals

Article 12. Agricultors que hagin iniciat l’activitat durant el període de referència.

Quan un agricultor hagi començat l’activitat agrària durant el període de referència ha 
de fer la comunicació que estableix l’article 10.4 d’aquest Reial decret, amb la finalitat 
d’establir l’import de referència, i el nombre d’hectàrees, si s’escau, en funció de l’any o 
anys naturals durant els quals hagi exercit l’activitat agrària en el període de referència, i, 
així mateix, ha d’acreditar que ha exercit l’activitat agrària des d’aquesta data fins al 
moment de la comunicació, llevat d’alguna de les causes de força major que estableix 
l’article 13 d’aquest Reial decret.

Si l’agricultor que inicia l’activitat agrària en el període de referència es troba, a més, 
en alguna de les condicions que estableixen l’article 13, o l’article 14.a), o bé l’article 16, 
d’aquest Reial decret, se li han d’assignar les hectàrees i imports de referència aplicant-hi 
el que disposen els articles 13.4 i 18.2 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, 
de 21 d’abril.

Article 13. Dificultats excepcionals.

Es poden acollir al règim tots els agricultors la producció dels quals, durant algun any 
del període de referència, s’hagi vist afectada per casos de força major o dificultats 
excepcionals, conforme al que disposa l’article 40 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del 
Consell, de 29 de setembre.

Els agricultors la producció dels quals, durant el període de referència, hagi estat 
afectada per casos de força major o circumstàncies excepcionals, ocorreguts abans del 
període esmentat o durant aquest període, han de fer la comunicació que estableix l’article 
10.4 d’aquest Reial decret, amb la finalitat de calcular l’import de referència i el nombre 
d’hectàrees que li corresponen, en funció dels anys del període de referència no afectats 
per aquests esdeveniments. No es pot tenir en compte la força major o circumstàncies 
excepcionals quan un altre titular hagi sol·licitat i obtingut ajudes, en el règim de fruites i 
hortalisses o en qualsevol altre règim d’ajudes directes, per a la mateixa explotació i 
període.

Es consideren casos de força major o circumstàncies excepcionals els següents:

a) Mort o desaparició de l’agricultor.
b) Incapacitat laboral de llarga durada de l’agricultor.
c) Catàstrofe natural greu que hagi afectat seriosament les terres agràries de 

l’explotació. Per poder-se acollir a aquest apartat hi ha d’haver la declaració de zona 
catastròfica per part de l’autoritat competent a la regió on estigui situada l’explotació. En 
cap cas es poden considerar dins d’aquest apartat circumstàncies climàtiques anormals 
ocorregudes en una o diverses campanyes.

En cas que les mesures a què es refereix el present article cobreixin tot el període de 
referència, s’ha d’establir un import de referència d’acord amb criteris objectius i de manera 
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que quedi garantida la igualtat de tracte entre els agricultors i s’eviti el falsejament de la 
competència i del mercat.

Article 14. Canvis de titularitat.

Els agricultors que, complint la resta de requisits i condicions que preveu el règim de 
pagament únic, hagin rebut l’explotació o una part de l’explotació d’un agricultor dels que 
preveu l’article 6.1 d’aquest Reial decret, per alguna de les circumstàncies que indiquen 
els paràgrafs següents, ha de realitzar la/es comunicació/ons que estableix/en el/s article/s 
10.4 i/o 10.5 d’aquest Reial decret, sense perjudici del que disposen l’article 33 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, i els articles 13, 14, 15 i 
17 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril.

Les circumstàncies a què fa referència l’apartat anterior són les següents:

a) Per herència real o herència anticipada, d’acord amb el que disposen l’article 
33.1.b) del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, i el 13 del 
Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril. Tenen consideració d’herència 
anticipada, a aquests efectes, les jubilacions de l’activitat agrària i els programes aprovats 
de cessament anticipat en què l’hereu entre vius sigui un familiar de primer grau del titular 
dels drets provisionals.

b) Que s’hagi produït un canvi de la personalitat jurídica o de la denominació de 
l’agricultor, d’acord amb el que estableixen l’article 33.2 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 
del Consell, de 29 de setembre, i el 14 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, 
de 21 d’abril.

c) Que s’hagin produït fusions o escissions d’aquests, conforme al que disposen 
l’article 33.3 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, i el 15 
del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril.

d) Que hagin obtingut una explotació o una part de l’explotació per compravenda 
amb cessió dels drets d’ajuda conforme al que disposa l’article 17 del Reglament (CE) 
núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril.

CAPÍTOL III

Reserva nacional

Article 15. Aspectes generals.

1. A la reserva nacional constituïda sobre la base de l’article 42 del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, i que regula l’article 8 del Reial decret 
1470/2007, de 2 de novembre, s’hi ha d’incorporar el 2,3 per cent dels imports de referència 
corresponents a les fruites i hortalisses, després de realitzar els ajustos de l’article 41.2 del 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, i, si s’escau, la diferència 
entre el límit màxim indicat a l’annex VIII d’aquest Reglament i la suma dels imports de 
referència que s’han de concedir als agricultors que s’incorporin en el règim de pagament 
únic en els sectors de les fruites i hortalisses.

2. Els imports derivats de la retenció dels imports de referència del sector dels cítrics 
no s’han d’incorporar a la reserva nacional fins a l’any 2010, moment en què s’ha de 
determinar quins productors poden accedir a la dita reserva nacional i els criteris per al 
càlcul i assignació dels seus drets.

Article 16. Accés a la reserva nacional.

1. El primer any d’aplicació del règim de pagament únic en el sector de les fruites i 
hortalisses, 2008, per a tots els sectors menys els cítrics, en què és el 2010, amb la 
sol·licitud prèvia, fins a la data límit per a la presentació de la sol·licitud única, acompanyada 
de la informació mínima que estableix l’annex V, els productors poden obtenir drets de 
pagament únic de la reserva nacional sempre que estiguin en alguna de les circumstàncies 
següents:
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a) Els productors de fruites i hortalisses que es trobin en alguna de les situacions 
especials a què es refereix l’article 42.4 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, 
de 29 de setembre, i que especifica l’article 18 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la 
Comissió, de 21 d’abril, i que s’indiquen tot seguit:

1r Agricultors que rebin terres per mediació d’herència real o anticipada d’un agricultor 
mort o jubilat de l’activitat agrària i que les tenia 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.

2n Agricultors que hagin efectuat inversions, fins a l’1 de novembre de 2007, 
mitjançant l’adquisició de terres o l’establiment de noves plantacions en superfícies de 
l’explotació no dedicades abans a fruiters, i que hagin participat, en la campanya 2007-
2008, en el règim d’ajudes al sector de les fruites i hortalisses transformades, d’acord amb 
el que disposa l’article 21 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 
d’abril.

3r 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.

b) Els nous agricultors que hagin iniciat la seva activitat agrària en el sector de les 
fruites i hortalisses que, sense tenir dades en cap de les campanyes del període de 
referència, hagin participat en el règim d’ajudes a les fruites i hortalisses transformades en 
la campanya 2007-2008, que demostrin que han exercit l’activitat de manera continuada 
fins al moment de la sol·licitud i que no han rebut ajudes directes ni han participat en el 
sector de les fruites i hortalisses en els 5 anys anteriors a la seva incorporació, d’acord 
amb el que preceptua l’article 42.3 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 
de setembre.

c) Els joves agricultors que hagin realitzat la seva primera instal·lació en l’àmbit 
d’un programa de desenvolupament rural tal com estableix l’article 9.2.b del Reial decret 
1470/2007, de 2 de novembre, que s’hagin incorporat al sector de les fruites i hortalisses, 
i que no hagin rebut ajudes directes ni hagin participat en el sector de les fruites i 
hortalisses en els 5 anys anteriors a la seva instal·lació, d’acord amb el que preceptua 
l’article 42.3 del Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre.

d) Els agricultors les explotacions dels quals estiguin situades en zones subjectes a 
programes de reestructuració o de desenvolupament subjectes a algun tipus d’intervenció 
pública, pel que fa als programes de concentracions parcel·làries.

2. En els supòsits que preveu l’article 18.4 del Reglament (CE) núm. 795/2004 de la 
Comissió, de 21 d’abril, quan els arrendaments expirin després de la data límit per a la 
presentació de la sol·licitud a l’empara del règim de pagament únic l’any 2008, l’agricultor 
ha de presentar, en tot cas, una sol·licitud d’admissió al règim el 2008, 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 del venciment esmentat.

Article 17. Criteris per al càlcul i assignació de drets de la reserva nacional.

1. És aplicable el que indiquen els articles 10.1, 10.2 i 10.6 del Reial decret 
1470/2007, de 2 de novembre.

2. La manera del càlcul dels drets i el seu import, per als agricultors que estiguin en 
una situació de les que especifiquen els apartats 1.a (excepte el punt 3r), 1.b i 1.c de 
l’article 16, s’ha de fer mitjançant l’assignació, sobre la base de criteris objectius, d’un 
import mitjà per sector i per hectàrea sobre la base de la qual s’assignin drets de pagament 
únic, en funció del producte de què es tracti. En qualsevol cas el nombre de drets sobre els 
quals s’ha d’establir l’import esmentat depèn de les hectàrees afectades per cadascun 
dels possibles tipus de sol·licituds, per les quals no es tinguin ja drets de pagament únic.

3. En els casos en què 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 
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ferm (apartat 1.a.3r de l’article 16) o per rebre drets d’ajuda perquè la seva explotació està 
situada en zones subjectes a programes de reestructuració o de desenvolupament 
subjectes a algun tipus d’intervenció pública (apartat 1.d de l’article 16), els drets se li han 
de calcular com estableix l’article 10 del Reial decret 1470/2007, de 2 de novembre.

4. L’assignació definitiva dels drets procedents de la reserva nacional s’ha de fer 
segons el procediment que descriuen els apartats 7 i 8 de l’article 10 del Reial decret 
1470/2007, de 2 de novembre. No obstant el que disposa el primer paràgraf de l’article 
10.8 esmentat, per a l’any 2008 la data límit per a la notificació de l’assignació definitiva de 
drets als agricultors és el 31 de desembre de 2008.

TÍTOL II

Pagaments transitoris per fruites i hortalisses

CAPÍTOL I

Ajuda als cítrics per a transformació

Article 18. Objecte.

Durant els anys 2008 i 2009 s’ha de concedir l’ajuda transitòria per superfície que 
preveu l’article 110 unvicies del capítol 10 octies del títol IV del Reglament (CE) 
núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, per als agricultors productors de cítrics 
amb destinació a transformació, sempre que compleixin les condicions que estableixen les 
normes comunitàries i nacionals.

Article 19. Beneficiaris i requisits.

1. Els agricultors amb plantacions de cítrics que compleixin les condicions que recull 
l’apartat següent es poden beneficiar de les ajudes per superfície que estableix l’article 
següent.

2. Per tenir dret a les ajudes, l’agricultor ha de:

a) Presentar la sol·licitud única establerta a l’article 90 del Reial decret 1470/2007, de 
2 de novembre, que com a mínim ha de contenir la informació que recull l’annex XIV del 
Reial decret esmentat, on s’incloguin les parcel·les de cítrics destinats a transformació, 
amb indicació de l’espècie cultivada. Quan l’agricultor pertanyi a una organització de 
productors reconeguda tal com la defineix l’article 171 quinquies (e) del Reglament (CE) 
núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 d’octubre, d’ara endavant OP, s’ha d’identificar en 
la sol·licitud única. La superfície mínima per sol·licitud és de 0,3 ha. És aplicable tot el que 
sobre la sol·licitud única estipula l’esmentat Reial decret.

b) Destinar a la transformació una part o tota la producció procedent de les parcel·les 
esmentades, emparada mitjançant un contracte de transformació que tingui les 
característiques que estableix l’article 21 d’aquest Reial decret.

c) Lliurar per a transformació un mínim de 2.300 kg/ha, en el cas de taronges dolces 
i llimones, i de 1.300 kg/ha, en el cas de mandarines, clementines, satsumes i aranges i 
pomelos. No obstant això, si l’agricultor lliura la seva producció a través d’una OP, o a 
través d’un receptor, el requisit de lliurament mínim s’entén complert per al conjunt dels 
agricultors inclosos en el contracte formalitzat entre l’OP o el receptor i un primer 
transformador, d’ara endavant transformador, quan s’assoleixi un rendiment global establert 
com a quocient entre els quilograms lliurats sota contracte i la seva superfície determinada 
total.

Article 20. Quantia i límit de l’ajuda.

1. La quantia indicativa de l’ajuda per hectàrea és la següent:

Taronges dolces, mandarines, clementines i satsumes: 290 €/ha.
Llimones: 321 €/ha.
Aranges i pomelos: 63 €/ha.
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2. L’import final de l’ajuda per hectàrea l’ha de determinar el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, abans del 10 de maig de l’any següent al de presentació de la sol·licitud 
única, dividint el límit màxim nacional de cada espècie citrícola, que recull l’apartat següent, 
entre les respectives superfícies determinades comunicades per les comunitats autònomes, 
segons el que estableix l’article 27.2 d’aquest Reial decret.

3. Els pagaments d’aquesta ajuda en aquest sector i en cada campanya no poden 
excedir els límits pressupostaris següents: taronges, mandarines, clementines i satsumes: 
80,333 M€; llimones: 13,333 M€; i aranges i pomelos: 0,067 M€.

Article 21. Forma, contingut i data de subscripció dels contractes de transformació.

1. S’ha de subscriure un contracte per separat per a cada una de les espècies 
citrícoles i destins següents:

a) Taronges dolces, mandarines, clementines, llimones i aranges i pomelos amb 
destinació a sucs.

b) Clementines i satsumes amb destinació a grills.

2. Els contractes poden ser:

a) Un contracte que s’ha de subscriure entre:

1r Part venedora, que pot ser: un agricultor, una OP o un receptor autoritzat.
2n Part compradora, que ha de ser un transformador autoritzat.

b) Un compromís de lliurament quan l’OP també actuï com a transformador. En 
aquest cas, quan l’OP rebi primera matèria d’agricultors que no en són socis per tal que 
l’OP la transformi, s’ha de formalitzar un contracte de transformació entre els agricultors 
esmentats i l’OP.

3. Per a cada any del règim transitori d’ajudes, la part venedora només pot subscriure 
un contracte per una espècie determinada i per transformador.

4. Una OP pot contractar quantitats destinades a la transformació produïdes per 
altres productors diferents dels seus agricultors afiliats, cas en què és necessari la subscripció 
d’un acord de compravenda entre l’agricultor i l’OP.

5. Els agricultors que estableixin un contracte directament amb els transformadors 
han de contractar i lliurar per a la transformació un volum mínim anual per a la transformació 
de 100 t, per a les espècies de taronges dolces i llimones, i de 50 t per a les espècies de 
mandarines, clementines, satsumes i aranges i pomelos.

6. Els contractes han de contenir, com a mínim, les dades que s’indiquen a 
continuació:

a) La identificació de les parts contractants. En el cas dels compromisos de lliurament, 
hi ha de figurar la identificació de l’OP.

b) La relació de cadascun dels productors sol·licitants de l’ajuda emparats pel 
contracte i la superfície de les seves parcel·les de les quals procedeixin els cítrics lliurats 
per a la transformació que hagin estat incloses en les respectives sol·licituds úniques.

c) La quantitat de primera matèria que s’hagi de lliurar per a la transformació.
d) El període en què es duguin a terme els lliuraments en les fàbriques de 

transformació.
e) L’obligació dels transformadors de transformar les quantitats lliurades en virtut del 

contracte i admeses per a transformació i el compromís que aquestes quantitats no surtin 
de la fàbrica ni siguin utilitzades per a altres fins.

f) El preu de compravenda de la primera matèria.

7. Els contractes s’han de subscriure abans de l’1 de desembre de cada any.
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Article 22. Períodes de lliurament.

Els lliuraments de primera matèria a les transformadores s’han de fer entre l’1 d’abril 
de l’any de presentació de la sol·licitud única i el 31 de març de l’any següent al de 
presentació de la sol·licitud única.

Article 23. Presentació dels contractes i justificació dels lliuraments.

1. L’agricultor que hagi establert un contracte directament amb el transformador ha 
de presentar el contracte a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on hagi presentat 
la sol·licitud única abans de l’1 de desembre de cada any, i en tot cas 5 dies hàbils abans 
del començament dels lliuraments. L’autoritat esmentada ha d’assignar un número d’identificació 
al contracte i l’ha de comunicar al sol·licitant i al transformador.

2. El contracte subscrit amb el transformador l’ha de presentar l’OP a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma on radiqui la seva seu social i el receptor a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma on tingui les seves instal·lacions, abans de l’1 de 
desembre de cada any, i en tot cas 5 dies hàbils abans del començament dels lliuraments. 
L’autoritat esmentada ha d’assignar un número d’identificació al contracte i l’ha de comunicar 
a l’OP o receptor i al transformador.

3. Els transformadors han de remetre, a l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
on estigui la fàbrica de transformació, una justificació de les quantitats rebudes per a la 
transformació sobre la base de cada contracte, abans del 15 d’abril de l’any següent al de 
presentació de la sol·licitud única.

4. La comunitat autònoma receptora de les dades que indiquen els apartats anteriors 
ha de remetre a l’autoritat competent que correspongui la informació relativa als sol·licitants 
que no han presentat la sol·licitud única en el seu àmbit territorial.

Article 24. Sol·licituds d’autorització dels transformadors i receptors.

1. Els transformadors que estan autoritzats per participar en el règim d’ajudes d’acord 
amb el Reglament (CE) núm. 2202/96 del Consell, de 28 d’octubre, pel qual s’estableix un 
règim d’ajuda per als productors de determinats cítrics, que han actuat com a tals en 
alguna de les tres campanyes anteriors, es consideren autoritzats.

2. Per a les autoritzacions dels receptors i les noves autoritzacions de transformadors 
que vulguin participar en el règim d’ajudes, els interessats han de presentar una sol·licitud, 
abans del 14 d’agost de cada any, davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en 
el territori del qual radiquin les seves instal·lacions. No obstant això, l’any 2008, els 
receptors i nous transformadors que vulguin participar en el règim d’ajudes des de l’1 
d’abril de 2008 han de presentar la sol·licitud esmentada abans de l’1 de març de l’any en 
qüestió, i disposar de l’autorització abans de formalitzar contractes de transformació.

3. La sol·licitud d’autorització dels transformadors ha de contenir, com a mínim, les 
dades que figuren a l’annex VI d’aquest Reial decret, i pot incloure un o els dos anys del 
període transitori.

Juntament amb la sol·licitud, els transformadors han de justificar, per a cada una de les 
seves fàbriques, la capacitat de transformació per hora del producte per obtenir grills i la 
capacitat d’extracció, pasteurització i concentració per hora per elaborar sucs, segons el 
tipus d’elaboració corresponent, de cadascuna de les seves fàbriques. L’acreditació 
d’aquests aspectes ha de contenir, com a mínim, les dades que figuren a l’annex VII 
d’aquest Reial decret. Així mateix, s’han de comprometre a portar una comptabilitat 
específica que permeti obtenir, com a mínim, la informació, per espècie, a què es refereix 
l’article 25 d’aquest Reial decret.

4. La sol·licitud d’autorització dels receptors ha de contenir, com a mínim, les dades 
que figuren a l’annex VIII d’aquest Reial decret, i pot comprendre un o els dos anys del 
període transitori. Els receptors han de justificar que tenen capacitat suficient per a la 
gestió dels contractes de compravenda i, en particular, han de disposar de:

a) L’alta en l’impost d’activitats econòmiques durant la durada del contracte, per a 
l’activitat comercialitzadora de fruites i hortalisses.
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b) La comptabilitat específica que contingui:

1r Les quantitats comprades als sol·licitants de l’ajuda, amb la identificació d’aquest.
2n Les quantitats venudes als transformadors, amb la identificació del contracte.

5. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de publicar, abans de l’1 d’octubre 
de cada any, sobre la base de la informació rebuda en virtut del que disposa l’article 27.3 
d’aquest Reial decret, les relacions de transformadors i receptors autoritzats en cada any 
del període transitori. No obstant això, abans de l’1 d’abril de 2008, el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació ha de publicar la llista dels receptors i transformadors autoritzats fins 
a aquesta data.

6. Les comunitats autònomes poden retirar l’autorització en els casos i formes que 
aquests efectes preveu el Reglament (CE) núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 
d’octubre.

Article 25. Comunicacions dels transformadors.

1. Cada any els transformadors han de comunicar a l’autoritat competent la setmana 
en què hagin de començar les operacions de transformació amb una antelació mínima de 
5 dies hàbils abans del començament de les operacions de transformació.

2. Com a molt tard el 15 d’abril de l’any següent al de presentació de la sol·licitud 
única, els transformadors han de comunicar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
on radiquin les seves instal·lacions les dades següents desglossades per productes, 
obtingudes de la comptabilitat específica establerta d’acord amb l’article 24 d’aquest Reial 
decret:

a) La quantitat de producte apte per a transformació rebuda per cada lot i per 
cadascun dels contractes, així com la quantitat de producte rebuda al marge dels 
contractes.

b) Les quantitats de suc obtingudes, desglossades en funció del grau de concentració, 
expressat en graus Brix, amb l’especificació de les quantitats obtingudes a partir de lots 
lliurats en virtut dels contractes.

c) El rendiment mitjà de la primera matèria en suc, expressat en pes, i la concentració 
d’aquest suc, expressada en graus Brix.

d) Les quantitats de grills obtingudes, amb especificació de les quantitats obtingudes 
a partir dels lots lliurats en virtut dels contractes.

e) Les existències de cada producte acabat que estiguin al magatzem a 31 de març i a 
30 de setembre.

Les quantitats indicades s’han d’expressar en pes net.
Les comunicacions abans esmentades han d’anar signades pel transformador, que ha 

de certificar així la seva veracitat.

Article 26. Controls.

1. Són aplicables totes les mesures que a efectes del control i pagament de les ajudes 
estableix l’article 97 del Reial decret 1470/2007, de 2 de novembre.

2. Els transformadors han de posar a disposició de l’Administració la seva comptabilitat 
específica, establerta d’acord amb el que indica l’article 24 d’aquest Reial decret, per a les 
comprovacions i controls que siguin necessaris.

Article 27. Comunicacions.

Les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
la informació següent:

1. Per donar compliment al que indica l’article 3.1.e).v. del Reglament (CE) 
núm. 1973/2004 de la Comissió, de 29 d’octubre, abans del 15 de juliol de l’any següent al 
de presentació de la sol·licitud única, l’import total corresponent als pagaments que s’han 
concedit.
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2. Amb la finalitat d’establir els imports finals de l’ajuda, a què es refereix l’article 20.2 
del present Reial decret, abans del 30 d’abril de l’any següent al de presentació de la 
sol·licitud única, les superfícies determinades, per espècies, atenent el desglossament que 
indica l’article 20.3.

3. La relació dels transformadors i receptors autoritzats, i les localitats on estiguin 
ubicades les seves fàbriques i instal·lacions respectivament, abans del 15 de setembre de 
cada any. No obstant això, l’any 2008, les comunitats autònomes han de comunicar:

a) Abans de l’1 de març, els transformadors autoritzats fins a la data.
b) Les noves autoritzacions que es concedeixin a partir de la data esmentada i fins 

al 15 de setembre, en el termini més breu possible des que sigui efectiva l’autorització 
esmentada.

CAPÍTOL II

Ajuda als tomàquets per a transformació

Article 28. Objecte.

Durant els anys 2008, 2009 i 2010, es concedeix l’ajuda transitòria per superfície que 
preveu l’article 110 unvicies del capítol 10 octies del títol IV del Reglament (CE) núm. 
1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, per als agricultors productors de tomàquets 
amb destinació a transformació, sempre que es compleixin les condicions que estableixen 
les normes comunitàries i nacionals.

Article 29. Beneficiaris i requisits.

1. Els agricultors amb plantacions de tomàquets que compleixin les condicions que 
recull l’apartat següent es poden beneficiar de les ajudes per superfície que estableix 
l’article següent.

2. Per tenir dret a les ajudes, l’agricultor:

a) Ha de presentar la sol·licitud única que estableix l’article 90 del Reial 
decret 1470/2007, de 2 de novembre, que ha de contenir almenys la informació que 
recull l’annex XIV del Reial decret esmentat, on s’incloguin les parcel·les de tomàquet 
destinat a transformació amb indicació del tipus de tomàquet cultivat i la destinació de la 
producció, i la identificació de l’entitat on farà els lliuraments. La superfície mínima per 
sol·licitud ha de ser de 0,3 ha. És aplicable tot el que estipula sobre la sol·licitud única 
l’esmentat Reial decret.

b) Ha de destinar a la transformació la producció procedent de les esmentades 
parcel·les, emparada mitjançant un contracte de transformació que ha de tenir les 
característiques que estableix l’article 31 d’aquest Reial decret.

c) Ha de lliurar a transformació un mínim de 35.000 kg/ha de tomàquet. No obstant 
això, si l’agricultor lliura la seva producció mitjançant una OP, el requisit de lliurament 
mínim s’ha d’entendre complert per al conjunt dels agricultors inclosos en el contracte 
formalitzat entre la dita OP i un transformador, quan s’assoleixi un rendiment global establert 
com a quocient entre els quilograms lliurats sota contracte i la superfície determinada total 
d’aquest.

Article 30. Quantia i límit de l’ajuda.

1. La quantia indicativa de l’ajuda per hectàrea és de 1.100 €/ha.
2. L’import final de l’ajuda per hectàrea l’ha de determinar el Ministeri d’Agricultura, 

Pesca i Alimentació, abans del 30 de desembre de l’any de presentació de la sol·licitud 
única, dividint el límit màxim esmentat en l’apartat 3 entre el total de les superfícies 
determinades que s’obté de les comunicacions efectuades per les comunitats autònomes 
segons el que estableix l’article 37 d’aquest Reial decret. No obstant això, aquest import 
no ha de ser inferior a 1.100 €/ha per a la superfície determinada la producció de la qual 
s’hagi destinat a la fabricació de tomàquet pelat sencer, amb un límit de 1.300 ha.
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3. Els pagaments d’aquesta ajuda en aquest sector i en cada campanya no poden 
excedir el límit pressupostari de 28.116.500 euros.

Article 31. Forma, contingut i data de subscripció dels contractes de transformació.

1. S’ha de subscriure un contracte per a la transformació de tomàquet que ha de 
portar un número d’identificació.

2. Els contractes poden ser:

a) Un contracte que se s’ha de subscriure entre:

1r Part venedora, que pot ser un agricultor o una OP.
2n Part compradora, que ha de ser un transformador autoritzat.

b) Un compromís de lliurament quan l’OP actuï també com a transformador. En 
aquest cas, quan l’OP rebi primera matèria d’agricultors que no en són socis perquè la 
transformi l’OP, s’ha de subscriure un contracte de transformació entre els esmentats 
agricultors i l’OP.

3. Per a cada any del règim transitori d’ajudes, la part venedora només pot subscriure 
un contracte per un tipus de producte elaborat i per transformador.

4. Una OP pot contractar quantitats destinades a la transformació produïdes per 
altres productors diferents dels seus agricultors afiliats, cas en què és necessari la 
subscripció d’un acord signat entre l’agricultor i l’OP.

5. Els agricultors que estableixin un contracte directament amb un transformador han 
de contractar una superfície mínima de conreu de 30 hectàrees.

6. Els contractes han de contenir, almenys, les dades que s’indiquen a continuació:

a) La identificació de les parts contractants. En el cas dels compromisos de lliurament 
hi ha de figurar la identificació de l’OP.

b) La relació de cadascun dels productors sol·licitants de l’ajuda emparats pel 
contracte i la superfície de les seves parcel·les de les quals procedeixin els tomàquets 
lliurats per a la transformació i que s’hagin inclòs en les respectives sol·licituds úniques.

c) La quantitat de primera matèria que s’hagi de lliurar per a la transformació.
d) El període en què es facin els lliuraments en les fàbriques de transformació.
e) L’obligació dels transformadors de transformar les quantitats lliurades en virtut del 

contracte i admeses a transformació i el compromís que les esmentades quantitats no 
surtin de la fàbrica ni siguin utilitzades per a altres fins.

f) El preu de compravenda de la primera matèria.

7. Els contractes s’han de subscriure, com a molt tard, el 15 de febrer de cada any. 
No obstant això, per a l’any 2008 els contractes es poden formalitzar fins al 30 de març.

Article 32. Períodes de lliurament.

Els lliuraments de primera matèria a les transformadores s’han de fer entre el 15 de 
juny i el 15 de novembre de cada any.

Article 33. Presentació dels contractes i justificació dels lliuraments.

1. L’agricultor que hagi contractat directament amb el transformador ha de presentar 
el contracte, juntament amb la sol·licitud única, a l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma on li correspongui presentar-la. L’esmentada autoritat ha d’assignar un número 
d’identificació al contracte i l’ha de comunicar al sol·licitant i al transformador.

2. L’OP ha de presentar el contracte subscrit amb el transformador a l’òrgan competent 
de la comunitat autònoma on radiqui la seva seu social en els 10 dies hàbils següents a la 
data de la seva formalització. L’esmentada autoritat ha d’assignar un número d’identificació 
al contracte i l’ha de comunicar a l’OP i al transformador.

En cas de modificació dels contractes lliurats per un agricultor o per una OP, aquesta 
es pot presentar davant l’autoritat competent fins al 31 de maig de cada any.
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3. Els transformadors han de remetre a l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
on hi hagi la fàbrica de transformació una justificació de les quantitats lliurades a la 
transformació prenent com a base cada contracte, abans de l’1 de desembre de cada any.

4. La comunitat autònoma receptora de les dades indicades en els apartats anteriors 
ha de remetre a l’autoritat competent que correspongui la informació relativa als sol·licitants 
que no han presentat la sol·licitud única en el seu àmbit territorial.

Article 34. Sol·licituds d’autorització dels transformadors.

1. Els transformadors que estan autoritzats per a la seva participació en el règim 
d’ajudes sobre la base del Reglament (CE) núm. 2201/96 del Consell, de 28 d’octubre, que 
han actuat com a tal en alguna de les tres campanyes anteriors, es consideren 
autoritzats.

2. Per a les noves autoritzacions de transformadors que vulguin participar en el règim 
d’ajudes, els interessats han de presentar una sol·licitud, abans del 15 de desembre de 
l’any anterior al de presentació de la sol·licitud única, davant l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma en el territori de la qual radiquin les seves instal·lacions. No obstant 
això, els nous transformadors que vulguin participar en el règim d’ajudes l’any 2008 han de 
presentar l’esmentada sol·licitud abans de l’1 de març de l’any en qüestió, i disposar de 
l’autorització abans de formalitzar contractes de transformació.

3. La sol·licitud d’autorització dels transformadors ha de contenir, almenys, les dades 
que figuren en l’annex VI d’aquest Reial decret i pot comprendre un o diversos anys del 
període transitori.

Juntament amb la sol·licitud, els transformadors han de justificar, per a cada una de les 
seves fàbriques, la capacitat de transformació per hora del producte i tipus d’elaboració 
corresponent. L’acreditació d’aquests aspectes ha de contenir, almenys, les dades que 
figuren en l’annex VII del present Reial decret. Així mateix, s’han de comprometre a portar 
una comptabilitat específica que permeti obtenir, almenys, la informació, per tipus de 
producte elaborat, a què es refereix l’article 35 d’aquest Reial decret.

4. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de publicar, abans de l’1 de febrer 
de cada any, sobre la base de la informació rebuda en virtut del que disposa l’article 37.3, 
les relacions de transformadors autoritzats cada any del període transitori. No obstant 
això, l’any 2008, abans del 15 de març, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de 
publicar la llista dels transformadors autoritzats fins a aquesta data.

Article 35. Comunicacions dels transformadors.

1. Cada any els transformadors han de comunicar a l’autoritat competent la setmana 
en què hagin de començar les operacions de transformació amb una antelació mínima de 
5 dies hàbils abans del començament de les operacions de transformació.

2. L’1 de febrer de l’any següent al de presentació de la sol·licitud única, com a molt 
tard, els transformadors de tomàquets han de comunicar a les autoritats competents:

a) La quantitat de primera matèria transformada en productes acabats que preveu 
l’article 2 del Reglament (CE) núm. 1535/2003 de la Comissió, de 29 d’agost, pel qual 
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 2201/96 del Consell, pel 
que fa al règim d’ajuda en el sector dels productes transformats a base de fruites i 
hortalisses, desglossada per tipus de producte elaborat i en funció dels conceptes 
següents:

1r quantitat rebuda en virtut de contractes.
2n quantitat rebuda al marge de contractes.

b) La quantitat de productes acabats obtinguda a partir de cadascuna de les quantitats 
indicades en la lletra a).

c) La quantitat de productes acabats que preveu la lletra b) que tinguin en existències 
el 14 de juny, desglossada per productes venuts i sense vendre.
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Les quantitats de suc de tomàquet i de tomàquet concentrat afegides a tomàquets en 
conserva s’han d’incloure en les quantitats de tomàquets pelats o sense pelar.

3. En les comunicacions que assenyalen la lletra b) i c) de l’apartat precedent s’hi han 
d’incloure les quantitats dels productes que preveuen els punts 9, 11, 12, 13 i 14 de l’article 
2 del Reglament (CE) núm. 1535/2003 de la Comissió, de 29 d’agost, utilitzats per elaborar 
els productes que defineix el punt 15 de l’esmentat article.

Les quantitats indicades s’han d’expressar en pes net.
Les comunicacions abans esmentades han d’anar signades pel transformador, que ha 

de certificar així la seva veracitat.

Article 36. Controls.

1. Són aplicables totes les mesures que estableix a efectes del control i pagament de 
les ajudes l’article 97 del Reial decret 1470/2007, de 2 de novembre.

2. Els transformadors han de posar a disposició de l’administració la seva comptabilitat 
específica, establerta sobre la base del que indica l’article 34 d’aquest Reial decret, per a 
les comprovacions i controls que siguin necessaris.

Article 37. Comunicacions.

Les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
la informació següent:

1. Per donar compliment al que indica l’article 3.1.e).v. del Reglament (CE) núm. 1973/2004 
de la Comissió, de 29 d’octubre, abans del 15 de juliol de l’any següent al de presentació de la 
sol·licitud única, l’import total corresponent als pagaments que s’han concedit.

2. Amb la finalitat d’establir l’import final de l’ajuda, a què es refereix l’article 30.2.b) 
del present Reial decret, abans del 15 de desembre de l’any de presentació de la sol·licitud 
única, les superfícies determinades per tipus de producte elaborat.

3. La relació dels transformadors autoritzats, i les localitats on estiguin ubicades les 
seves fàbriques, abans del 15 de gener de cada any. A més, el 2008, les comunitats 
autònomes han de comunicar les noves autoritzacions que es concedeixin a partir de 
l’esmentada data i fins al 15 de març, en el termini més breu possible des que sigui efectiva 
l’esmentada autorització.

Disposició addicional única. Modificació del Reial decret 1470/2007, de 2 de novembre, 
sobre aplicació dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia.

El Reial decret 1470/2007, de 2 de novembre, sobre aplicació dels pagaments directes 
a l’agricultura i a la ramaderia, es modifica de la manera següent:

U. Se substitueix el paràgraf a) de l’article 14.1 pel text següent:

«a) Les superfícies agràries de l’explotació consistents en terres de conreu, pastures 
permanents, superfícies plantades amb llúpol, superfícies amb oliveres, superfícies amb 
presseguers de carn groga aptes per a transformació, superfícies amb pereres de les 
varietats Williams i Rocha, superfícies amb pruneres de la varietat d’Ente, superfícies amb 
figueres i superfícies de vinya per a producció de raïm de la varietat Moscatell.»

Dos. S’introdueix un nou paràgraf e) a l’article 14.1 amb el contingut següent:

«e) A partir de l’any 2010, les superfícies plantades amb cítrics.»

Tres. Se substitueix el primer paràgraf de l’article 15 pel següent:

«Els agricultors poden utilitzar les parcel·les declarades corresponents a les hectàrees 
admissibles per justificar el pagament dels drets d’ajuda en qualsevol activitat agrària amb 
excepció de la producció de patates diferents de les destinades a la fabricació de fècula, 
cultius permanents diferents dels esmentats a l’article 14.1 i hortalisses diferents dels 
tomàquets per a transformació.»
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Quatre. Se substitueix el primer paràgraf de l’article 94 pel següent:

«Els agricultors que, en les dates límit de sembra de 14 de juny per al tomàquet destinat 
a transformació, de 15 de juny per al blat de moro dolç i el cànem per a la producció de 
fibres, de 20 de juny per al trasplantament de tabac i de 30 de juny per a l’arròs, no hagin 
sembrat o trasplantat, 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 competent de la 
comunitat autònoma en què van presentar la sol·licitud, com a molt tard en la data límit de 
sembra o trasplantament fixada per al conreu, i de la forma següent:»

Cinc. S’hi afegeix una nova disposició transitòria com a disposició transitòria quarta, 
de la forma següent:

«Disposició transitòria quarta. Excepció per al 2008 pel que fa a la data límit 
d’assignació definitiva dels drets procedents de la reserva nacional, que estableix el Reial 
decret 1470/2007, de 2 de novembre.

No obstant el que disposa el primer paràgraf de l’article 10.8 del Reial decret 1470/2007, 
de 2 de novembre, per a l’any 2008, la data límit per a la notificació de l’assignació definitiva 
de drets als agricultors és el 31 de desembre de 2008.»

Sis. L’annex XV se substitueix pel següent:

«ANNEX XV

Declaració de no-sembra/trasplantament

El titular de l’explotació les dades identificatives personals del qual s’assenyalen 
a continuació:

Cognoms i nom o raó social: NIF o CIF

Domicili: Telèfon:

Codi postal/Municipi: Província:

Cognoms i nom del representant legal: NIF

Declara que:

Contràriament al que indica la sol·licitud única, any 200....... , presentada en 
data ..............

No s’ha sembrat/trasplantat a la seva 
explotació:

□  Cànem (*)
□  Blat de moro dolç (*)
□  Arròs (*)
□  Tabac (*)
□  Tomàquet per a transformació (*)

....................... ,........ de/d’ .......................... de 200..

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

(*) Marqueu amb una “X” la casella que escaigui.

Sr. ..................................... de  la Comunitat Autònoma de/d’ .................................... ».
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Set. L’annex XVIII se substitueix pel següent:

«ANNEX XVIII
Comarques d’Espanya en què la transhumància  

constitueix una pràctica tradicional

Comunitat Autònoma Província Comarques

   
Andalusia. Almeria. Campos Dalías.
  Campos Níjar i Bajo Andárax.

 Còrdova. Campiña Baja.
 Jaén. Campiña Sur.
 Granada. De la Vega.
 Huelva. Andevalo Oriental.
 Màlaga. Norte o Antequera.
  Centro o Guadalhorce.
 Sevilla. La Vega.
  La Campiña.
Aragó. Osca. Hoya de Huesca.
  Els Monegres.
  La Llitera.
  Baix Cinca.
 Saragossa. Egea de los Caballeros.
  Borja.
  Saragossa.
Castella i Lleó. Lleó. Tierras de León.
 Palència. Campos.
 Salamanca. Salamanca.
 Valladolid. Centro.
 Zamora. Campos-Pan.
Castella-la Manxa. Albacete. Centro.
 Ciudad Real. Campos de Calatrava.
  Pastos.
 Toledo. Talavera.
Catalunya. Barcelona. Alt Penedès.
  Anoia.
  Baix Llobregat.
  Barcelonès.
  Bages.
  Berguedà.
  Garraf.
  Maresme.
  Osona.
  Vallès Occidental.
  Vallès Oriental.
 Girona. Alt Empordà.
  Baix Empordà.
  La Garrotxa.
  La Selva.
 Lleida. La Noguera.
  Pla d’Urgell.
  Segrià.
  Urgell.
 Tarragona. Alt Camp.
  Baix Camp.
  Baix Ebre.
  Baix Penedès.
  Montsià.
  Priorat.
  Tarragonès.
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Comunitat Autònoma Província Comarques

Extremadura. Badajoz. Don Benito.
  Badajoz.
Regió de Múrcia. Múrcia. Río Segura.
  Suroeste i Valle de Guadalentín.

Navarra. Navarra. La Ribera.
Comunitat Valenciana. Castelló. Baix Maestrat.
 València. Camps de Llíria.
  Sagunt.
  Riberes del Xúquer.
  La Hoya de Buñol.»

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 competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Facultat de desplegament i modificació.

1. Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per adaptar a les exigències 
derivades de la normativa comunitària els aspectes següents d’aquest Reial decret:

a) Els annexos.
b) Les dates que s’estableixen.
c) Els rendiments fixats.

2. El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot desenvolupar els aspectes que 
preveuen els articles 20 i 30, quan així ho exigeixi la normativa comunitària europea.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de febrer de 2008.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA
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ANNEX I 

Al·legacions a l'assignació provisional de drets de pagament únic 
 
El senyor/La senyora ......................................................................, amb CIF/NIF núm. .........................., amb 
domicili al/a la ........................................................................................, localitat de/d’ ........................................, 
província de/d’ ............................., CP….……… i núm. de telèfon ...................... 
 

EXPOSA 
 

Que no està d'acord amb l'assignació provisional de drets de pagament únic pels motius següents (marqueu el que 
escaigui): 
 

 No se li han notificat drets provisionals i va fer lliuraments amb ajuda en el període de referència.  
 

 Hi ha errors materials en els drets provisionals comunicats.  
 

En aquests dos casos s'han de presentar :  
 

- Certificat de l'Organització de Productors (OP) de fruites i hortalisses, a la qual el productor va fer 
els lliuraments amb ajuda en el període de referència, on es confirmi la modificació de dades 
sol·licitada pel productor. Aquest certificat no és necessari en el sector dels cítrics.  
- Qualsevol altra informació que l'autoritat competent determini. 
 

 S'ha produït un canvi de titularitat en els drets provisionals comunicats com a conseqüència de:  
 

 Herència real o anticipada 
 Fusió 
 Escissió 
 Canvi de personalitat jurídica o de denominació 
 Compravenda 

 
Per a cadascun d'aquests casos s’ha de lliurar la informació que figura a l'annex IV 
 

SOL·LICITO 

El sotasignat declara que les dades indicades són certes i sol·licita que se li faci una assignació definitiva dels
drets  d'ajuda  de  pagament  únic conforme  al que exposa  l'article 9  del present  Reial decret, i per a això lliura la
documentació necessària. 
 
……………………………..,  ……… de/d’ ……………………. de 2008 
 
Signat: 
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ANNEX II 

Comunicació d'inici d'activitat durant el període de referència 
 
El senyor/La senyora* .............................................................................., amb CIF/NIF núm. .........................., amb 
domicili al/a la ......................................................................................., localitat de/d’ ........................................., 
província de/d’ ............................, CP……………. i núm. de telèfon .................... 

EXPOSA:

Que el càlcul general de l'establiment de les hectàrees i els imports de referència l'ha efectuat l'Administració dividint 
per tres anys. 
 
Que va iniciar l'activitat agrària l'any ………….....…., i que no va exercir cap activitat agrària en els 5 anys anteriors. 
 
Que acredita que ha exercit l'activitat agrària des d'aquest any fins a l'actualitat (1). 

DECLARACIÓ I SOL·LICITUD: 

El sotasignat declara que les dades indicades són certes i sol·licita que se li estableixi la mitjana del pagament únic en
funció dels anys en què va exercir l'activitat dins del període de referència. 
 
………………..………,  ……… de/d’ …………..……… de 2008 
 
 
 
Signat: …………………………………………………………… 

(1) Documentació 
 Còpies de les declaracions de l'impost sobre la renda necessàries o, 

 Autorització als òrgans competents de les comunitats autònomes per demanar directament a l'Agència 
Tributària o a la Tresoreria General de la Seguretat Social la certificació o informació que justifiqui l’exercici 
d'una activitat agrària durant els anys indicats. (S’assenyala que la presentació de la sol·licitud implica 
l'autorització esmentada) 

 Altres documents a especificar per l'interessat ………………………… 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
* En el cas que hi hagi un hereu o destinatari de l'explotació, també se n’han de consignar les dades, i a més ha d'emplenar 
la sol·licitud corresponent sobre la base de l'annex I. 
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ANNEX III 

Comunicació de causa de força major o circumstància excepcional 

El senyor/La senyora .............................................................................., amb CIF/NIF núm. .........................., amb 
domicili al/a la .................................................................................................., localitat de/d’ 
.............................................., província de/d’ .........................., CP ……… i núm. de telèfon ....................... 
 
En qualitat de: 

Productor de les fruites i hortalisses que s'integren en el pagament únic sobre la base del que estableix el 
Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre. 

Hereu o destinatari de l'explotació del senyor/de la senyora ………………………… 
…………………………………., amb CIF/NIF ………………………., durant el període de referència. 

EXPOSA:
Que en les campanyes:  2003-2004        2004-2005          2005-2006      2006-2007 
La seva explotació ha estat afectada per la següent causa de força major o circumstància excepcional: 

a) Mort o desaparició física de l'agricultor. 

b) Incapacitat laboral de llarga durada de l'agricultor. 

c) Catàstrofe natural greu que hagi afectat seriosament les terres agràries de l'explotació (en cap cas s’hi poden 
considerar incloses circumstàncies climàtiques anormals esdevingudes en una o diverses campanyes). 

SOL·LICITA:

El sotasignat declara que les dades indicades són certes i que, d’acord amb el que indica l'article 13 del present Reial
decret, no es tinguin en compte l'any/els anys indicats per calcular l'import del pagament únic. 
 
…………………..……, ……… de/d’ ……………….. de 2008 
 
 
Signat: ……………………………………………………… 

Documentació:

Cas a) Certificat de defunció o denúncia de la desaparició, declaració d'absència o declaració de mort 
Cas b)  Certificat del centre gestor de la Seguretat Social sobre incapacitat de llarga durada. 
Cas c)  Còpia de la sol·licitud d'ajudes PAC per a l'any/per als anys de la catàstrofe i de la PAC de l'any anterior, i 

breu descripció dels fets. 

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

Autorització als òrgans competents de les comunitats autònomes per demanar directament a l'Agència Tributària o 
a la Tresoreria General de la Seguretat Social la certificació o informació que justifiqui l’exercici d'una activitat 
agrària durant els anys indicats. (S’assenyala que la presentació de la sol·licitud implica l’autorització esmentada) 

Altres documents a especificar per l'interessat que justifiquin el supòsit 
sol·licitat………………………………………………….. 
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ANNEX IV 

Documentació a presentar en cas de canvi de titularitat dels drets provisionals establerts
sobre la base de l'article 9 del present Reial decret

1. En totes les sol·licituds de canvi de titularitat:  
Identificació (CIF/NIF, adreça i telèfon) del productor/dels productors del període de referència i del nou 
propietari o propietaris als qui s’han d’assignar els drets definitius. 

Acreditació del representant legal en el cas que es tracti d'una persona jurídica o d'un ens sense personalitat 
jurídica. 

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

Autorització als òrgans competents de les comunitats autònomes per demanar directament a l'Agència Tributària o 
a la Tresoreria General de la Seguretat Social la certificació o informació que justifiqui l’exercici d'una activitat 
agrària. (S’assenyala que la presentació de la sol·licitud implica l'autorització esmentada). 

Altres documents a especificar per l'interessat o sol·licitats per l'autoritat competent. 

2. Herència real o anticipada (inclòs l'usdefruit):   
En cas de transferència parcial d'explotació, s’han d’indicar les dades del període de referència que passen al nou 
titular, i s’hi ha d’adjuntar la informació sobre la localització de les parcel·les transferides. 

La documentació necessària per justificar l'herència real o anticipada. 
 
3. Canvi de personalitat jurídica o de denominació:

Document acreditatiu del canvi del tipus de persona jurídica o denominació. 

Escriptura pública de constitució de la societat, en cas de nova persona jurídica. 
 
4. Fusió de diverses persones físiques o jurídiques en una altra persona jurídica o ens sense 
personalitat jurídica:   

Còpies de les escriptures de la societat actual o agrupació resultat de la fusió o altres documents acreditatius de la 
fusió, on s'indiqui la data en la qual es va portar a terme. 

Declaració en la qual es reconegui que l'explotació resultant de la fusió conté la totalitat de les persones físiques o 
jurídiques que s'han fusionat.  

 
5. Escissió de persones jurídiques o d'agrupacions de persones físiques:

Document públic o privat que reflecteixi l'escissió signat per totes les parts en el qual s'indiquin les dades del 
període de referència que passen a cada nou titular, i en el qual s’adjunti la informació sobre la localització de les 
parcel·les transferides. 

 
6. Contracte de compravenda d'unitats de producció amb drets:

Document públic o privat de transferència signat per les dues parts en el qual s'indiquin les dades del període de 
referència que passen al venedor, i en el qual s’adjunti la informació sobre la localització de les parcel·les 
transferides o certificació del Registre de la propietat. 
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ANNEX V 

Documentació acreditativa dels sol·licitants a la reserva nacional 
 
Amb caràcter general, els sol·licitants han de presentar:  
 

1. Una relació detallada de totes i cadascuna de les parcel·les de la seva explotació d'acord amb el que 
disposen el Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, i el Reglament (CE) núm. 
795/2004 de la Comissió, de 21 d'abril. 

2. Còpies de les declaracions de l'impost sobre la renda necessàries o 
3. Autorització als òrgans competents de les comunitats autònomes per demanar directament a l'Agència 

Tributària o a la Tresoreria General de la Seguretat Social la certificació o informació que justifiqui l’exercici 
d'una activitat agrària. (S’assenyala que la presentació de la sol·licitud implica l'autorització esmentada). 

4. Qualsevol altra documentació que l'autoritat competent determini. 
 
En particular: 
 
1. Agricultors que van rebre terres d'un agricultor mort o jubilat de l'activitat agrària que tenia les terres arrendades 
a una tercera persona durant el període de referència. 

Còpia de l'arrendament de l'agricultor mort o jubilat amb un tercer durant el període de referència. 
Documentació necessària per justificar l'herència real o, en el cas de la jubilació de l'activitat agrària, la cessió 
de l'activitat a favor del sol·licitant de la reserva nacional.  

 
2. Agricultors que hagin efectuat inversions adquirint terres o establint noves plantacions a l'explotació. 

En cas de compravenda de terres, document que acrediti l'esmentada compravenda i que correspon a terres 
dedicades a algun dels cultius de fruites i hortalisses que s'integren en el pagament únic l'any 2008. 
Relació de parcel·les on s'ha portat a terme la nova plantació d'un dels sectors de fruites i hortalisses que 
s'integren en el pagament únic l'any 2008.  

 
3. Agricultors legitimats per rebre drets d'ajuda o per augmentar el valor dels drets existents, per sentències 
judicials o actes administratius ferms. 

Còpia de la sentència o de l'acte administratiu ferm. 
 
4. Agricultors que hagin iniciat la seva activitat agrària després del període de referència i abans de l'1 de novembre 
de 2007, però sense rebre ajudes directes. 

Documents acreditatius de l'inici de l'activitat. 
 
5. Joves agricultors 

Documents que acreditin, de manera fefaent, l'inici de l'activitat dins d'un programa de desenvolupament rural, 
en els sectors de fruites i hortalisses. 
Documents acreditatius de l'alta a la Seguretat Social, en el règim especial agrari o en el règim d'autònoms, 
branca agrària. 
Documents acreditatius de la titularitat o cotitularitat d'una explotació agrària. 
NIF/CIF dels familiars de primer grau incorporats a l'activitat agrària. 

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

Justificació, en cada cas, de la circumstància relativa a la seva explotació dins de la zona. 
 
7. Agricultors que estiguin en alguna de les situacions esmentades a l'article 18.4 del Reglament (CE) núm. 795/2004 
de la Comissió, de 21 d'abril. 

Còpia del contracte d'arrendament o document, si s'escau, en què consti la seva data de finalització i el nombre 
d'hectàrees arrendades. 
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ANNEX VI 

Sol·licitud d'autorització del transformador de cítrics i tomàquets 
 
L'empresa transformadora ....................................................................................................., amb 
CIF/NIF núm. .........................., amb domicili al/a la ...............................................................................,
localitat de/d’ ..................................., província de/d’ ........................, tel. ..........................,
fax.............................., representada pel senyor/per la senyora ...........................................................,
en qualitat de (1) .............................................. de l’empresa. 
 

EXPOSA 
 
1. Que és titular d'una factoria en règim de propietat/arrendament la fotocòpia del contracte de la qual s'adjunta (ratlleu el que no 
escaigui), situada al/a la ................................ ................................................................., localitat de/d’ 
.........................................................., província de/d’ .........................., on farà la industrialització  dels productes que se sol·liciten 
en els anys indicats. 
 
2. Que   adjunta un certificat  expedit per (2).............................................. ......................................... relatiu a la capacitat industrial 
de transformació. 
 
3. Que coneix les disposicions oficials de regulació i desplegament del règim d'ajudes als productes que se sol·liciten i es 
compromet a complir-les. 
 

SOL·LICITA 
 
L'autorització per participar en el règim d'ajuda que estableix el Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre: 
  
L'any  ......................... 
Els anys ………...........       (fins al 2009 per a cítrics i fins al 2010 per a tomàquets, inclusivament) 
(Ratlleu el que no escaigui) 
 
Per als productes següents: 
 
Suc de taronges dolces, mandarines i/o clementines. 
Suc de llimones. 
Suc d'aranges i pomelos. 
Grills de clementines i/o satsumes. 
Concentrat de tomàquet. 
Tomàquets pelats sencers en conserva. 
Altres productes a base de tomàquets. 
 (Ratlleu el que no escaigui) 
 
............................................................,  ......... de/d’ .................................. de 20.... 
 
Sr./Sra. ........................................................................................................................... 
________________ 
(1) Propietari, administrador únic, copartícip, director, etc. 
(2) Autoritat competent. 
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ANNEX VII

(a presentar amb l'annex VI) 

Capacitat de transformació de cítrics i de tomàquets 

El senyor/La senyora............................................................................................................................., 
 
en qualitat de .......................................................................................................... 
 

CERTIFICA
 
Que personal tècnic d'aquesta Unitat s'ha presentat a la factoria de l'empresa ......................................................................, situada 

al/a la  ...................................................., 

localitat de/d’.....................................................................,  província de/d’ .................................., 

i ha  comprovat l'existència de línies d'industrialització de/d’ ……………., amb les següents capacitats horàries industrials de 

transformació: 

 

EXTRACCIÓ CONCENTRACIÓ 

SUCS Fruita fresca 

(kg/h) 

Suc 

(°Brix) 

PASTEURITZACIÓ 

(kg/h) (kg/h) (°Brix) 

Taronges dolces 

Mandarines 

Clementines 

Llimones 

Aranges i pomelos 

     

 

 
- Grills de clementines i/o satsumes ………………......  kg/h de fruita fresca. 

- Tomàquets concentrats ................................................  kg/h de fruita fresca. 

- Tomàquets pelats sencers en conserva ..........................  kg/h de fruita fresca. 

- Altres productes a base de tomàquet ............................  kg/h de fruita fresca. 

 

I perque així consti, a  ........................................, ......... de/d’ ...................... de 20.... 

 

 

 



cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

34
20

-C

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 47 • Dissabte 23 de febrer de 2008 • Secc. I. Pàg. 28

 

ANNEX VIII 

Sol·licitud d'autorització del receptor de cítrics 
 
L'empresa receptora ................................................................................................................., amb 
CIF/NIF núm. .........................., amb domicili al/a la ................................................................................,
localitat de/d’ ..................................., província de/d’ ........................, tel. ..........................,
fax.............................., representada pel senyor/per la senyora ..........................................................,
en qualitat de (1) .............................................. de l’empresa. 
 

EXPOSA 
 
1. Que és titular d'una estació de condicionament de cítrics en règim de propietat/arrendament la fotocòpia del contracte de la qual 
s'adjunta (ratlleu el que no escaigui), situada al/a la................................ ......................................................................................., 
localitat de/d’ ..........................., província de/d’ .........................., on farà la classificació  dels productes que se sol·liciten en els 
anys indicats. 
 
2. Que coneix les disposicions oficials de regulació i desplegament del règim d'ajudes als productes que se sol·liciten i que es 
compromet a complir-les. 
 

SOL·LICITA 
 
L'autorització per participar en el règim d'ajuda que estableix el Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre: 
  
L'any  ......................... 
Els anys ………...........       (fins al 2009, inclusivament) 
(Ratlleu el que no escaigui) 
 
Per als productes següents: 
 
Taronges dolces, mandarines i/o clementines destinades a l'elaboració de sucs. 
Llimones destinades a l'elaboració de sucs. 
Aranges i pomelos destinats a l'elaboració de sucs. 
Clementines i/o satsumes destinades a l'elaboració de grills. 
 (Ratlleu el que no escaigui) 
 
 
............................................................,  ......... de/d’ .................................. de 20.... 
 
 
Sr./Sra. ........................................................................................................................... 
________________ 
(1) Propietari, administrador únic, copartícip, director, etc. 
(2) Autoritat competent. 
 


