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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
4521 Reial decret 320/2015, de 24 d’abril, pel qual es modifiquen els reials decrets 

1075/2014, de 19 de desembre, 1076/2014, de 19 de desembre, 1077/2014, 
de 19 de desembre, i 1078/2014, de 19 de desembre, dictats per a l’aplicació 
a Espanya de la política agrícola comuna.

Després de la publicació del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre 
l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres 
règims d’ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels 
pagaments al desenvolupament rural; del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, 
sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna; del 
Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema d’informació 
geogràfica de parcel·les agrícoles, i del Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel 
qual s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que 
rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o 
pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola, s’hi han 
detectat alguns errors, la qual cosa fa necessari portar a terme modificacions puntuals en 
les normes esmentades, dins, en tot cas, del període de la sol·licitud de les ajudes 
corresponents.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 24 
d’abril de 2015,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre 
l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i 
altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i 
dels pagaments al desenvolupament rural.

El Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels 
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre 
la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, 
queda modificat de la manera següent:

1. L’apartat 4 de l’article 73 se substitueix pel següent:

«4. El límit quantitatiu aplicable a aquesta mesura per a les zones de 
muntanya, més la regió insular, és de 733.323 cabres i per a la regió resta 
d’Espanya, de 929.130 cabres.»

2. L’apartat 3 de l’article 83 se substitueix pel següent:

«El límit quantitatiu aplicable a aquesta mesura és d’1.075.355 animals.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 99  Dissabte 25 d'abril de 2015  Secc. I. Pàg. 2

Article segon. Modificació del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre 
assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna.

L’apartat 1 de l’annex V del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre 
assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna, se 
substitueix pel següent:

«1. Una relació detallada de totes i cadascuna de les parcel·les de la seva 
explotació d’acord amb el que disposa el Reial decret 1075/2014, de 19 de 
desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura 
i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i el control dels 
pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.»

Article tercer. Modificació del Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es 
regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles.

El Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el sistema 
d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles, queda modificat de la manera següent:

1. La lletra a) de l’apartat 3 de l’article 2 se substitueix per la següent:

«a) Per a la declaració de les superfícies de pastures utilitzades en comú, de 
conformitat amb el que recull l’annex XIV del Reial decret 1075/2014, de 19 de 
desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura 
i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i el control dels 
pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.»

2. L’apartat 2 de l’article 6 se substitueix pel següent:

«2. En cas que amb posterioritat a la sol·licitud d’ajuda o inscripció en el 
registre corresponent es comprovi que la informació registrada en el SIGPAC no és 
la correcta, s’ha d’aplicar el règim d’infraccions i sancions que correspongui. 
Únicament queda exonerat el sol·licitant mitjançant la demostració fefaent que ha 
posat en coneixement de l’autoritat competent, en els terminis que estableix 
l’apartat 3 de l’article 7 d’aquest Reial decret, la discordança constatada, la qual no 
ha estat atesa per causes no imputables a aquest, tant si la informació procedeix 
del mateix sol·licitant com si procedeix d’altres fonts. En el cas concret de la 
sol·licitud d’ajudes dels pagaments directes i mesures de desenvolupament rural 
en l’àmbit del sistema integrat, s’han d’aplicar les penalitzacions i, si s’escau, la 
devolució dels pagaments percebuts indegudament, que recullen els articles 102 i 
106 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 
2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajuda, 
així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al 
desenvolupament rural.»

3. La segona frase de la disposició transitòria única se substitueix per la següent:

«En qualsevol cas, les comunitats autònomes han de prendre les mesures 
oportunes perquè es registrin en aquesta capa les superfícies d’interès ecològic 
que siguin procedents per a cada campanya, abans d’iniciar el càlcul de l’import del 
pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient a 
què fa referència l’article 17 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre 
l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i 
altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i 
dels pagaments al desenvolupament rural.»

4. La lletra e) de l’apartat 1 de la part I, «Característiques de la base de dades», de 
l’annex I se substitueix per la següent:
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«e) Particularitats topogràfiques o elements del paisatge, segons els defineix 
l’article 2.e) del Reial decret 1078/2014 de 19 de desembre, pel qual s’estableixen 
les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin 
pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o 
pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.»

Article quart. Modificació del Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual 
s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que 
rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o 
pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola.

A l’annex II, BCAM 4, del Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual 
s’estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que 
rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o 
pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola, el paràgraf 
cinquè se substitueix pel següent:

«El que disposen els respectius primers paràgrafs dedicats a cultius herbacis i 
cultius llenyosos (paràgrafs primer i tercer d’aquesta BCAM 4, cobertura mínima 
del sòl), no és aplicable en el cas de parcel·les de conreu de superfície igual o 
inferior a una hectàrea, en el cas de parcel·les de conreu irregulars o allargades la 
dimensió mínima de les quals en el sentit transversal al pendent sigui inferior a 100 
metres en qualsevol punt de la parcel·la i quan, per raons de manteniment de 
l’activitat productiva tradicional, l’administració competent determini i autoritzi les 
tècniques d’agricultura de conservació que es considerin adequades.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 d’abril de 2015.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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