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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
5464 Reial decret 420/2011, de 25 de març, pel qual es modifiquen determinats 

articles del Reial decret 1680/2009, de 13 de novembre, sobre l’aplicació del 
règim de pagament únic en l’agricultura i la integració de determinats ajuts 
agrícoles en aquest a partir de l’any 2010.

El Reial decret 1680/2009, de 13 de novembre, sobre l’aplicació del règim de pagament 
únic en l’agricultura i la integració de determinades ajudes agrícoles en aquest a partir de 
l’any 2010 estableix, en el capítol III, disposicions relatives per a l’assignació de drets, i s’hi 
indica com a termini de presentació de la sol·licitud única i comunicació d’al·legacions als 
drets provisionals assignats, el període comprès entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de cada 
any.

D’altra banda, el capítol IV del dit Reial decret estableix disposicions relatives a la 
reserva nacional de drets de pagament únic. En concret, a l’article 23.1 es determina que 
el termini de presentació de la sol·licitud de drets a aquesta reserva nacional està comprès 
entre l’1 de febrer i el 30 d’abril de cada any ja que, a fi de permetre que els sol·licitants 
disposin d’un termini ajustat a les necessitats de la campanya, es fan coincidir les dates 
amb la presentació de la sol·licitud única de les ajudes de la Política Agrària Comuna.

El termini de presentació de la sol·licitud única de la campanya 2010 va ser ampliat fins 
al 14 de maig de 2010, inclusivament, per l’Ordre ARM/762/2010, de 26 de març, per la 
qual s’amplia el termini de presentació de la sol·licitud única de l’article 99.2 del Reial 
decret 66/2010, de 29 de gener, sobre l’aplicació l’any 2010 i 2011 dels pagaments directes 
a l’agricultura i a la ramaderia, per a l’any 2010.

Vist el que s’ha esdevingut el 2010 i en previsió que es puguin repetir les mateixes 
circumstàncies en les campanyes 2011 i 2012, quant a la conveniència d’ampliació del 
termini de presentació de la sol·licitud única, i obeint aquesta possibilitat a la previsió que 
recull el Reglament (CE) núm. 1122/2009 de la Comissió, de 30 de novembre de 2009, pel 
qual s’estableixen normes de desplegament del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell 
pel que fa a la condicionalitat, la modulació i el sistema integrat de gestió i control en els 
règims d’ajuda directa als agricultors que estableix aquest Reglament, i normes de 
desplegament del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell pel que fa a la condicionalitat 
en el règim d’ajuda establert per al sector vitivinícola, és procedent modificar el termini tant 
per a la comunicació d’al·legacions als drets provisionals assignats com per a la sol·licitud 
de drets de la reserva nacional, i condicionar-lo al període de presentació de la sol·licitud 
única de cada any.

D’altra banda, el capítol III del Reial decret esmentat estableix disposicions relatives a 
l’assignació, comunicació i condicions generals de les al·legacions als drets d’ajuda 
provisionals corresponents a l’any 2010 i 2012. Per tal de recollir també la integració en el 
règim de la prima a l’arrencada de vinya amb efecte 2011, és convenient completar els 
articles 14, 15 i 16 per incloure les disposicions corresponents a aquesta campanya.

Quant a la reserva nacional, el capítol IV estableix les disposicions aplicables. Els 
articles 23.2 i 24 recullen els casos d’accés a la reserva nacional, així com les condicions 
generals que han de complir els sol·licitants de drets de la reserva nacional.

A fi d’unificar els criteris i assegurar una actuació homogènia a tot el territori nacional 
per a la concessió de drets procedents de la reserva nacional, és convenient completar les 
seves condicions generals d’accés, així com establir condicions específiques per a cada 
un dels supòsits que recull l’article 23.2 que continuïn en vigor en la campanya 2011 i 
següents. Per tant, s’introdueix una nova disposició relativa a les condicions específiques 
que han de complir les sol·licituds segons el cas de reserva nacional de què es tracti, en la 
qual es detallen els criteris objectius que garanteixen la igualtat de tracte entre els agricultors 
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i que eviten qualsevol falsejament del mercat i de la competència, amb la finalitat 
d’aconseguir més eficiència en la gestió de les sol·licituds i proporcionar més informació 
als sol·licitants sobre els requisits que han de complir per a l’accés a la reserva nacional 
segons la seva sol·licitud.

En relació amb els drets derivats de la revisió mèdica, el Reglament (CE) núm. 
1250/2009 del Consell, de 30 de novembre de 2009, que modifica el Reglament (CE) núm. 
73/2009, pel qual s’estableixen disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa 
als agricultors en el marc de la política agrícola comuna i s’instauren determinats règims 
d’ajuda als agricultors, modifica l’article 64 del Reglament 73/2009 i estableix disposicions 
que preveuen la situació dels agricultors, arrendataris de drets de pagament únic el primer 
any d’integració de l’ajuda acoblada, que van percebre l’ajuda esmentada en el període de 
referència, i als quals correspon rebre nous drets de pagament únic pel desacoblament 
dels sectors de la revisió mèdica a excepció dels sectors ramaders, però que només 
disposen de les superfícies i drets de pagament únic lligats a l’arrendament. Tenint en 
compte que totes les hectàrees de l’agricultor que poden optar a l’ajuda, o part d’aquestes 
hectàrees, s’han utilitzat ja per justificar els drets arrendats, es fa necessari, per poder 
concedir-los els pagaments als quals tenen dret, l’establiment d’un nou tipus de dret de 
pagament únic, denominat «dret excepcional», que no necessita ser justificat mitjançant la 
seva activació amb hectàrees admissibles, sempre que es compleixin les normes i els 
requisits establerts a aquest efecte. Atesa aquesta circumstància, s’inclouen les disposicions 
corresponents en el text.

D’altra banda, el Reglament (CE) núm. 795/2004 de la Comissió, de 21 d’abril de 2004, 
que estableix disposicions d’aplicació del règim de pagament únic previst en el Reglament 
(CE) núm. 1782/2003 del Consell, ha estat derogat pel Reglament (CE) núm. 1120/2009 
de la Comissió, de 29 octubre 2009, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del 
règim de pagament únic previst en el títol III del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, 
pel qual s’estableixen disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa als 
agricultors en el marc de la política agrícola comuna i s’instauren determinats règims 
d’ajuda als agricultors. En conseqüència, és procedent la substitució del Reglament en el 
text.

Finalment, advertits determinats errors en la redacció i referències a articles, s’aprofita 
l’ocasió per a l’oportuna correcció del text.

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 de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia del ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 25 
de març de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1680/2009, de 13 de novembre, sobre l’aplicació 
del règim de pagament únic en l’agricultura i la integració de determinades ajudes 
agrícoles en aquest a partir de l’any 2010.

El Reial decret 1680/2009, de 13 de novembre, sobre l’aplicació del règim de pagament 
únic en l’agricultura i la integració de determinades ajudes agrícoles en aquest a partir de 
l’any 2010, queda modificat de la manera següent:

U. A l’article 4, s’afegeix al paràgraf a) el següent:

«3r. Drets excepcionals: els assignats per aplicació de l’apartat 2 de l’article 64 
del Reglament núm. 73/2009 del Consell, de 19 de gener de 2009, als agricultors 
arrendataris de drets de pagament únic en el primer any d’integració de l’ajuda 
acoblada, sempre que:
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i. no disposin d’altres drets de pagament únic en propietat,
ii. hagin rebut imports provisionals procedents del desacoblament dels sectors 

de la revisió mèdica a excepció dels sectors ramaders,
iii. després de la justificació dels drets arrendats amb la superfície de 

l’arrendament en la sol·licitud única corresponent al primer any de la integració de 
l’ajuda acoblada, no disposin de superfície admissible suficient per incorporar els 
imports provisionals esmentats amb el límit reglamentari de 5.000 €/dret.

Com a excepció a l’article 9.3 del Reial decret 66/2010, de 29 de gener de 2010, 
sobre l’aplicació l’any 2010 i 2011 dels pagaments directes a l’agricultura i la 
ramaderia, els drets excepcionals es poden justificar sense la declaració de les 
hectàrees admissibles corresponents, sempre que es compleixin les normes i els 
requisits que estableix l’apartat 5 de l’article 7 d’aquest Reial decret.»

Dos. A l’article 7 s’afegeix l’apartat 5 relatiu a les normes que s’apliquen als drets 
excepcionals:

«5. Els drets excepcionals als quals es refereix l’apartat a) de l’article 4 estan 
sotmesos a l’aplicació de les restriccions següents:

a) El nombre de drets excepcionals justificats en un any determinat no ha de 
superar el nombre de drets de pagament justificats amb hectàrees admissibles;

b) La condició d’excepcionalitat s’ha de deixar d’aplicar a partir del primer any 
en el qual l’agricultor del sector de què es tracti declari un nombre d’hectàrees 
suficients per justificar-los totalment o parcialment;

c) Els drets excepcionals assignats s’han de justificar per al nombre d’hectàrees 
admissibles que puguin optar a l’ajuda amb anterioritat a qualsevol dret de pagament 
rebut posteriorment per l’agricultor mitjançant cessió.»

Tres. Se substitueix la redacció de l’article 14, afegint disposicions relatives a 
l’assignació de drets provisionals i definitius i sol·licitud d’admissió corresponent a l’any 2011, 
en els termes següents:

«1. Els drets provisionals corresponents a l’any 2010 s’han d’assignar abans 
del 30 de novembre de 2009, en el cas de la destil·lació d’alcohol d’ús de boca, blat 
dur, herbacis, oliverar, oví-cabrum i cítrics; i de l’1 de gener de 2010, en el cas de la 
prima a l’arrencada de vinya. L’assignació provisional s’ha de comunicar als 
interessats abans del 31 de gener de 2010 perquè puguin formular al·legacions. Els 
drets provisionals corresponents a l’any 2011 s’han d’assignar abans de l’1 de gener 
de 2011, i l’assignació s’ha de comunicar  als interessats abans del 31 de gener de 2011 
als efectes que puguin formular al·legacions. Els drets provisionals corresponents a 
l’any 2012 s’han d’assignar abans del 30 de novembre de 2011, i l’assignació s’ha 
de comunicar als interessats abans del 31 de gener de 2012 als efectes que puguin 
formular al·legacions.

Si un productor no té drets de pagament únic en el moment de l’assignació dels 
drets provisionals descrits en el paràgraf anterior, se li han de comunicar únicament 
els imports provisionals de referència que s’han de tenir en compte en l’assignació 
dels drets definitius de pagament únic a realitzar una vegada es determini la 
superfície admissible de la campanya corresponent.

2. Els drets definitius de pagament únic a establir l’any 2010 s’han de calcular 
després de finalitzar el període de valoració d’al·legacions i s’han d’assignar, com a 
molt tard, el 31 de desembre de 2010, sempre que el productor es trobi en alguna 
de les circumstàncies que recull l’article 3.1. Els drets definitius a establir l’any 2011 
s’han d’assignar de manera definitiva, com a molt tard, el 31 de desembre de 2011. 
Així mateix, els drets definitius a establir l’any 2012 s’han d’assignar de manera 
definitiva, com a molt tard, el 31 de desembre de 2012.
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3. Tots els agricultors als quals se’ls hagin d’assignar drets i que no tinguin en 
propietat drets de pagament únic previs en el moment de presentar la seva sol·licitud 
única o que pertanyin a sectors que s’incorporen per primera vegada al règim de 
pagament únic i, concretament l’any 2010, 2011 i/o 2012, els agricultors que rebin 
drets en propietat sobre la base dels articles 9, 10 i/o 11 han de sol·licitar, en la 
comunitat autònoma en què presentin la sol·licitud única l’any d’integració del sector 
corresponent, l’admissió al règim de pagament únic per poder participar-hi i rebre 
l’assignació de drets definitius que els correspongui.»

Quatre. Es modifica l’article 15 de la manera següent:

a) A l’apartat 3 se substitueix la frase:

«…davant l’autoritat competent, de l’1 de febrer al 30 d’abril de 2010 en el cas 
dels drets provisionals assignats amb efectes 2010, o de l’1 de febrer al 30 d’abril de 
2012 en el cas dels drets provisionals assignats amb efectes 2012, al·legacions, que 
han de contenir, almenys, la informació detallada a l’annex II…»

Per la següent:

«…davant l’autoritat competent, en el termini de presentació de la sol·licitud 
única de cada any en el cas dels drets provisionals assignats amb efectes 2010, 
2011 o 2012, segons correspongui, al·legacions, que han de contenir, almenys, la 
informació detallada a l’annex II…»

b) L’apartat 4 queda redactat de la manera següent:

«4. Als efectes de poder calcular els drets definitius, els agricultors que s’acullin 
al que estableixen els articles 17 a 20 han de comunicar a la comunitat autònoma on 
presentin la seva sol·licitud única, per qualsevol de les formes possibles, incloses 
les electròniques i en els models que aquesta estableixi, les dades i els documents 
que es detallen als annexos II a V abans de l’últim dia del termini de presentació de 
la sol·licitud única corresponent al 2010, 2011 i 2012, segons correspongui als drets 
provisionals assignats el 2010, 2011 o 2012, respectivament.»

Cinc. Es modifica l’apartat 1 de l’article 16, que queda de la manera següent:

«1. Els agricultors als quals els anys 2010, 2011 i 2012 se’ls comuniqui la 
concessió de drets provisionals de pagament únic com a conseqüència de la 
incorporació a aquest dels règims d’ajuda detallats en aquest Reial decret poden 
presentar al·legacions a aquesta concessió en el període de presentació de la 
sol·licitud única de l’any corresponent.»

Sis. Es modifica l’article 21 de la manera següent:

a) Es modifica el títol de l’article de la manera següent:

«Contractes d’arrendament l’any d’assignació dels drets de pagament únic 
procedents dels sectors detallats a l’article 3.1.b), d’acord amb el que disposa el 
Reglament (CE) núm. 1120/2009, de la Comissió, de 29 d’octubre, que estableix 
disposicions d’aplicació del règim de pagament únic previst en el Reglament (CE) 
núm. 73/2009, del Consell, de 19 de gener, 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.»

b) L’apartat 1 queda redactat de la manera següent:

«Els arrendaments de terres vigents l’any d’assignació dels nous drets d’ajuda 
que siguin conseqüència de la incorporació de nous sectors al règim de pagament 
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únic es poden considerar arrendaments amb terres sempre que hi hagi alguna 
clàusula en un contracte d’arrendament que prevegi la cessió d’un nombre de drets 
que no excedeixi el nombre d’hectàrees arrendades i compleixi el que estableix 
l’article 27 del Reglament (CE) núm. 1120/2009 de la Comissió, de 29 d’octubre.»

Set. Es modifica l’article 23 en els termes següents:

a) A l’apartat 1 se substitueix la primera frase per la següent:

«Els agricultors que vulguin sol·licitar drets de pagament únic amb càrrec a la 
reserva nacional han de presentar la sol·licitud esmentada, juntament amb la 
informació mínima que estableix l’annex VI, en el termini de presentació de la 
sol·licitud única de cada any i davant l’autoritat competent corresponent, conforme 
al que estableix el Reial decret de la campanya en qüestió.»

b) A l’apartat 2.c.1r) se substitueix del text la frase:

«…i beneficiaris de drets de reserva nacional de programes ramaders, i que no 
hagin rebut ja drets de pagament únic de la reserva nacional per les mateixes unitats 
de producció.»

Per la redacció següent:

«…i beneficiaris de drets de la reserva nacional de programes ramaders que els 
hagin rebut de manera prèvia a l’inici del termini de presentació de la sol·licitud a la 
reserva nacional i a més que no hagin rebut ja drets de pagament únic de la reserva 
nacional per les mateixes unitats de producció i que mantinguin l’activitat 
ramadera.»

Vuit. Es modifica l’article 24 en els termes següents:

a) L’apartat 1 queda redactat de la manera següent:

«1. Els sol·licitants de drets de la reserva nacional dels supòsits que preveuen 
les lletres b) i c) de l’apartat 2 de l’article anterior han de ser, en tots els casos, 
agricultors que exerceixen l’activitat agrària i disposar d’hectàrees admissibles a 
efectes del pagament únic perquè els drets de pagament únic se’ls puguin assignar 
sobre la base d’aquestes hectàrees. En cap cas el nombre de drets normals d’ajuda 
concedits, procedents de la reserva nacional, pot excedir el nombre d’hectàrees que 
té l’agricultor per justificar els seus drets de pagament únic i respecte a les quals no 
té cap dret d’ajuda.

S’ha d’entendre que un agricultor exerceix l’activitat agrària quan presenti en la 
campanya de què es tracti o, si s’escau, en campanyes anteriors, la sol·licitud 
corresponent d’ajudes o mitjançant el justificant d’estar donat d’alta en la Seguretat 
Social per la seva activitat agrària, segons la legislació vigent, o bé a través de la 
declaració de la renda on figurin ingressos per activitat agrària.

Pel que fa a les dades relatives a la Seguretat Social i a la declaració de la 
renda, l’interessat pot autoritzar a l’Administració competent perquè sol·liciti 
directament aquestes dades, sense necessitat que aquell n’hagi d’aportar documents 
justificatius [art. 35 f) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú].»

b) S’afegeix l’apartat següent i passa a enumerar-se com l’apartat 2.

«2. Les unitats de producció per les quals se sol·liciten drets a la reserva 
nacional han d’estar en poder del sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud 
única de la campanya que correspongui amb la sol·licitud de drets a la reserva 
nacional realitzada i, per tant, hi han de figurar. En el cas del sector oví/cabrum, les 
unitats de producció per les quals es fa la sol·licitud a la reserva nacional poden no 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 73  Dissabte 26 de març de 2011  Secc. I. Pàg. 6

figurar en la sol·licitud única, però sí que han de constar en el Registre general 
d’explotacions ramaderes (REGA) en la data de finalització del termini de la sol·licitud 
única.»

c) Els apartats 2 i 3 canvien la seva numeració i passen a ser els apartats 3 i 4, 
respectivament.

d) S’afegeix l’apartat següent:

«5. Els drets de la reserva nacional s’assignen en funció de les unitats de 
producció admissibles i determinades respecte de les quals el beneficiari no tingui 
ja drets d’ajuda i que, si s’escau, figuren en la seva sol·licitud única.»

Nou. S’afegeix un nou article 24 bis, amb la redacció següent:

«Article 24 bis. Condicions específiques de la reserva nacional.

Poden accedir a la reserva nacional els agricultors que estiguin en algun dels 
supòsits que recull l’article 23.2, que compleixin les condicions generals que estableix 
l’article 24, i sempre que compleixin, en cada cas, les condicions següents:

1. Nous agricultors que hagin realitzat la seva primera instal·lació en l’àmbit 
d’un programa de desenvolupament rural establert d’acord amb el Reglament (CE) 
núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, relatiu a l’ajuda al desenvolupament 
rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i 
hagin iniciat la seva activitat en algun dels sectors que ja estiguin incorporats al 
règim del pagament únic.

a) Per ser considerat nou agricultor, el sol·licitant no pot haver exercit l’activitat 
agrària en les cinc campanyes anteriors a la de la seva incorporació a aquesta.

b) La primera instal·lació en l’àmbit d’un programa de desenvolupament rural, 
establert d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de 
setembre, s’ha d’entendre realitzada quan hi hagi un expedient favorable de 
concessió de l’ajuda de primera instal·lació, en la data de finalització del termini de 
presentació de la sol·licitud única, en els sectors que ja estiguin incorporats en el 
règim de pagament únic. Les unitats de producció per les quals es fa la sol·licitud a 
la reserva nacional no poden superar les que contingui la resolució d’aprovació de 
l’expedient esmentat.

c) L’agricultor no pot haver rebut drets de la reserva nacional en anteriors 
assignacions de drets de pagament únic de la reserva nacional.

d) L’agricultor s’ha d’haver incorporat a l’activitat i estar donat d’alta en la 
Seguretat Social en l’activitat agrària, tal com estableixi la legislació vigent, a partir 
de la seva primera instal·lació i, en tot cas, en la data final del termini de presentació 
de la sol·licitud de drets de pagament únic de la reserva nacional.

e) L’agricultor, a la sol·licitud única de l’any corresponent a la sol·licitud a la 
reserva nacional, ha de realitzar la declaració de l’explotació on exerceix l’activitat 
agrària i de la qual tingui la titularitat o cotitularitat en règim de propietat o 
arrendament.

f) En cas de societats, tots els socis han de complir les condicions anteriors.

2. Agricultors les explotacions dels quals estiguin situades en zones subjectes 
a programes de reestructuració o de desenvolupament relatius a algun tipus 
d’intervenció pública com ara transformacions en regadiu per a cultius herbacis, 
concentracions parcel·làries, i beneficiaris de drets de reserva nacional de programes 
ramaders, i que no hagin rebut ja drets de pagament únic de la reserva nacional per 
les mateixes unitats de producció:
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a) És necessària la realització efectiva de la intervenció pública en 
l’explotació.

b) En el cas de la concentració parcel·lària, l’agricultor ha de presentar almenys 
el 50 % de la superfície de l’explotació que tenia (en arrendament o en propietat) 
durant el període de referència.

c) Les unitats de producció per les quals se sol·liciten drets a la reserva nacional 
sobre la base del supòsit relatiu a programes de reestructuració públics no han 
d’haver generat drets de pagament en anteriors assignacions de la reserva nacional, 
a fi d’evitar duplicitats de drets de pagament.»

Deu. Es modifica el text de l’article 25 de la manera següent:

a) La primera frase de l’apartat 1 se substitueix per la següent:

«En el cas dels nous agricultors que hagin iniciat la seva activitat d’acord amb el 
que estableix l’article 41.2 del Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 de 
gener, s’han de calcular els seus drets, si és procedent, segons el que estableix el 
Reglament (CE) núm. 1120/2009 de la Comissió, de 29 d’octubre.»

b) Es modifica l’apartat 3 i el text queda de la manera següent:

«3. Als agricultors situats en zones subjectes a programes de reestructuració 
o de desenvolupament relatius a algun tipus d’intervenció pública per tal d’evitar 
l’abandonament de terres o per compensar desavantatges específiques per als 
agricultors d’aquestes zones, prèvia petició, se’ls han d’assignar drets de la reserva 
nacional d’acord amb els criteris que estableix el Reglament (CE) núm. 1120/2009 
de la Comissió, de 29 d’octubre.»

Onze. Es modifica l’article 26 de la manera següent:

a) A l’apartat 2 se substitueix la primera frase:

«Les comunitats autònomes han de notificar l’assignació de drets als agricultors 
del seu àmbit abans del 31 de desembre de cada any.»

Per la següent:

«Les comunitats autònomes han de notificar l’assignació de drets als agricultors 
del seu àmbit abans del 28 de febrer de l’any següent al de presentació de la 
sol·licitud de drets a la reserva nacional.»

b) Se substitueix l’apartat 3 pel següent:

«3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, d’acord amb el que preveu 
l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, aquesta notificació es pot 
substituir per la publicació de la resolució de l’assignació de drets de la reserva en 
el diari oficial de cada comunitat autònoma i s’ha d’exposar en la seva pàgina web i 
en els seus taulers d’anuncis, així com en les del Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí i de les delegacions i subdelegacions del Govern a les comunitats 
autònomes, de conformitat amb les indicacions que recull l’article 60 de la Llei 
esmentada.»

Dotze. S’introdueix un nou article 26 bis amb la redacció següent:

«Article 26 bis. Recuperació de drets indeguts.

1. En aplicació del que estableix l’article 81 del Reglament (CE) núm. 1122/2009 
de la Comissió, de 29 d’octubre, i sense perjudici del que disposa l’article 14.2 del 
present Reial decret, relatiu a l’assignació definitiva de drets, si es demostra que 
determinats drets de pagament únic han estat assignats indegudament a un 
productor, aquests drets s’han de transferir a la reserva nacional i no s’han de 
considerar assignats.
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Si el productor esmentat anteriorment, atès que ha realitzat transferències a 
altres productors, no disposa d’una quantitat suficient de drets de pagament únic per 
cobrir el valor dels drets que s’han de retirar a favor de la reserva nacional, l’obligació 
que estableix el paràgraf anterior també s’ha d’aplicar als cessionaris proporcionalment 
a la quantitat de drets de pagament que els han estat cedits.

2. Així mateix, si es demostra que el valor dels drets de pagament únic assignats 
a un productor és massa elevat, aquest valor s’ha d’ajustar, i s’ha de transferir a la 
reserva nacional l’import assignat indegudament. Els drets de pagament únic es 
consideren assignats amb el valor resultant de l’ajust.

Si els drets esmentats anteriorment han estat cedits a altres productors de 
manera prèvia a l’ajust, el valor resultant s’ha de traslladar als drets del cessionari.

3. Quan es demostri que el nombre de drets assignats és incorrecte i aquesta 
assignació indeguda no tingui incidència en el valor total de dels drets que rep el 
productor, s’ha de tornar a calcular el nombre i valor dels drets de pagament únic i 
s’ha de corregir, si és procedent, el tipus de drets assignats.»

Tretze. A l’article 27 s’afegeix l’apartat següent:

«4. En cas de cessió de drets de caràcter excepcional, atribuïts basant-se en 
l’apartat 2 de l’article 64 del Reglament (CE) núm. 73/2009, del Consell, de 19 de 
gener, els drets cedits han de passar a normals i perdre l’exempció de l’obligació de 
declarar un nombre d’hectàrees admissibles equivalent al nombre de drets d’ajuda 
establerts. Només mantenen la seva condició de dret excepcional en cas de 
transferència mitjançant herència real o transmissió entre vius, o bé com a 
conseqüència d’un canvi de denominació o de personalitat jurídica.

En cas de tractar-se d’una cessió de drets normals a un agricultor titular de drets 
excepcionals, aquests han de mantenir la seva condició d’excepcionalitat si continuen 
complint les normes i restriccions a les quals es refereix el tercer punt de l’apartat a) 
de l’article 4 i l’apartat 5 de l’article 7 del present Reial decret.»

Catorze. El segon paràgraf de l’apartat 2 de l’article 29 se substitueix per la redacció 
següent:

«S’entén que la cessió ha estat acceptada si a les sis setmanes des de la 
comunicació l’autoritat competent no ha notificat motivadament la seva oposició. No 
obstant això, als efectes d’aplicació dels diferents percentatges de retenció que 
preveu l’article 28 del present Reial decret, l’autoritat competent pot acceptar la 
comunicació atenent el tipus de cessió que sigui acreditada mitjançant la 
documentació aportada pel cedent. Únicament es pot oposar a la cessió quan 
aquesta no s’ajusti a les disposicions del Reglament (CE) núm. 73/2009, del Consell, 
de 19 de gener.»

Quinze. Es modifica l’annex V, en els termes següents, per esmenar errades:

a) Se substitueix la referència a l’«article 17» per «article 19».
b) Es modifica la primera frase de l’apartat 2 de la manera següent:

«2. Herència real o transmissió entre vius (inclòs l’usdefruit):»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de març de 2011.

JUAN CARLOS R.
La ministra de Medi Ambient,

i Medi Rural i Marí,
Rosa Aguilar Rivero
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