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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

12981 Reial decret 980/2017, de 10 de novembre, pel qual es modifiquen els reials 
decrets 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 i 1078/2014, tots de 19 de 
desembre, dictats per a l’aplicació a Espanya de la política agrícola comuna.

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, 
regula la normativa bàsica aplicable a Espanya, corresponent als règims d’ajuda que 
estableix el Reglament (UE) núm. 1307/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 
de desembre de 2013, pel qual s’estableixen normes aplicables als pagaments directes als 
agricultors en virtut dels règims d’ajuda inclosos en el marc de la política agrícola comuna 
i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell 
i les característiques del sistema integrat de gestió i control, que conté el Reglament (UE) 
núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre 
el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen 
els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) 
núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

Com a complement necessari al model aplicat en el Regne d’Espanya del nou règim 
de pagament bàsic, es van publicar el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre 
assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política agrícola comuna, en què 
s’estableixen les condicions sobre l’assignació i la gestió d’aquests drets per al període 
d’aplicació 2015-2020, i el Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula 
el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC), amb l’objectiu 
d’establir els criteris bàsics que han de garantir el correcte funcionament d’aquest 
instrument de gestió en el marc del sistema integrat de gestió i control i la resta de règims 
d’ajuda relacionats amb la superfície de la política agrícola comuna.

Finalment, aquest marc regulador es va completar mitjançant el 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 Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, autoritza la Comissió a adoptar actes delegats i d’execució per 
modificar o completar elements no essencials d’aquest. Aquesta adopció es va fer, entre 
d’altres, a través del Reglament delegat (UE) núm. 639/2014 de la Comissió, d’11 de març 
de 2014 que completa el Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, pel qual s’estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors en 
virtut dels règims d’ajuda inclosos en el marc de la política agrícola comuna, i que modifica 
l’annex X del Reglament esmentat.

En el marc de la simplificació de la política agrícola comuna, s’ha aprovat recentment 
el Reglament delegat (UE) 2017/1155 de la Comissió de 15 de febrer de 2017, que 
modifica el Reglament delegat (UE) núm. 639/2014, pel que fa a les mesures de control 
relacionades amb el cultiu de cànem, determinades disposicions sobre el pagament 
d’ecologització, el pagament per a joves agricultors que exerceixen el control d’una 
persona jurídica, el càlcul de l’import per unitat dins de l’ajuda associada voluntària, les 
fraccions dels drets de pagament i alguns requisits de notificació relacionats amb el règim 
de pagament únic per superfície i l’ajuda associada voluntària, i que modifica l’annex X del 
Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, ajustos tècnics amb 
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l’objectiu de simplificar, flexibilitzar o aclarir els aspectes ja esmentats, que s’han 
d’incorporar al nostre ordenament jurídic.

S’han de destacar, respecte a modificacions relatives a les pràctiques agrícoles 
beneficioses per al clima i el medi ambient, els canvis que afecten la diversificació de 
cultius, els requisits que han de complir les superfícies d’interès ecològic (SIE) i la 
informació transmesa pels estats membres a la Comissió Europea derivades d’aquests 
pagaments. Entre altres novetats, es permet, als efectes de les SIE, la sembra de cultius 
fixadors de nitrogen barrejats amb altres cultius, sempre que predominin els primers, i es 
prohibeix l’ús de productes fitosanitaris a les SIE productives o amb potencial productiu.

Així mateix, després de dues campanyes d’aplicació de la reforma de la política 
agrícola comuna, i una vegada efectuades diverses auditories del Tribunal de Comptes 
Europeu i de la Comissió Europea, és necessari dur a terme determinats ajustos derivats 
de les observacions rebudes a les auditories esmentades, per tal d’evitar possibles 
correccions financeres derivades dels incompliments esmentats. Així, el Reial 
decret 1075/2014, de 19 de desembre, clarifica les condicions d’activitat agrària basant-se 
en la sega i en les pastures tradicionals locals, afegeix una nova situació de risc als efectes 
de control relacionada amb el manteniment i estableix la no-admissibilitat de les parcel·les 
declarades com a guaret més de cinc anys, atès que constitueix una situació de risc elevat 
d’abandonament. En aquest marc, també s’han de ressaltar certes puntualitzacions sobre 
el règim simplificat per a petits agricultors, tant en el Reial decret 1075/2014, de 19 de 
desembre, com en el Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, per tal de millorar-ne la 
posada en pràctica, d’acord amb les recomanacions efectuades en aquest sentit per la 
Comissió Europea.

De la mateixa manera, a la vista de l’experiència adquirida en l’aplicació d’aquestes 
ajudes, és necessari introduir diverses modificacions en els reials decrets 1075/2014, 
1076/2014, 1077/2014 i 1078/2014, tots de 19 de desembre, que obeeixen a ajustos 
merament tècnics, amb la finalitat de possibilitar la seva millor aplicació i eficàcia en la 
gestió d’aquestes ajudes. Addicionalment, s’estableixen una sèrie d’aclariments i 
puntualitzacions per tal d’aconseguir més claredat, i seguretat jurídica, al mateix temps que 
se solucionen certs errors detectats.

Finalment, és necessari incorporar les modificacions derivades del Reglament delegat 
(UE) 2017/1183 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, pel qual es complementen els 
reglaments (UE) núm. 1307/2013 i (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell pel que fa a la notificació d’informació i documents a la Comissió, i del Reglament 
d’execució (UE) 2017/1185 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, pel qual s’estableixen les 
normes de desplegament dels reglaments (UE) núm. 1307/2013 i (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la notificació d’informació i documents a la 
Comissió i pel qual es modifiquen i es deroguen diversos reglaments de la Comissió, que 
estableixen una sèrie d’obligacions de comunicació, per part dels estats membres, 
d’aplicació en determinats sectors agraris sobre les seves produccions i existències al llarg 
de la campanya.

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

Així mateix, en compliment del que preveu la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del 
Govern, el projecte de Reial decret s’ha sotmès al procediment d’informació pública i 
s’adequa als principis de bona regulació a què es refereix l’article 129 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 10 
de novembre de 2017,
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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:

U. L’article 11 queda modificat de la manera següent:

a) L’apartat 2 queda redactat de la manera següent:

«2. Per a cada parcel·la o recinte, el sol·licitant ha de declarar en la seva 
sol·licitud d’ajuda el cultiu o aprofitament o, si s’escau, que el recinte és objecte 
d’una tasca de manteniment. S’ha d’indicar expressament en la sol·licitud si sobre 
els recintes de pastures s’ha de dur a terme la producció basant-se en el pasturatge 
o bé, en el cas de pastures i praderies, basant-se en el pasturatge o la sega; o 
només manteniment basant-se en les activitats de l’annex IV.

En el cas de les terres que serveixin per a pastures i que formin part de les 
pràctiques locals establertes, segons les quals les herbes i altres farratges herbacis 
no han predominat tradicionalment en les superfícies per a pastures, reconegudes 
per l’autoritat competent, l’única activitat admissible és el pasturatge.»

b) La lletra c) de l’apartat 6 queda redactada de la manera següent:

«c) Així mateix, la dimensió de les explotacions es considera coherent amb la 
superfície de pastures quan les explotacions tinguin, almenys, 0,20 unitats de 
bestiar gros (UGM) per hectàrea de pastura pertanyent a la totalitat de la superfície 
determinada després de controls administratius. A aquests efectes, es tenen en 
compte totes les parcel·les agrícoles de pastura de l’explotació, identificades de 
conformitat amb l’article 92.2, s’hagi sol·licitat ajuda per aquestes o no. El càlcul s’ha 
de fer tenint en compte una mitjana d’animals a l’explotació i la taula de conversió 
d’aquests en UGM que preveu l’annex V. L’autoritat competent ha de tenir en compte 
les particularitats del procés productiu en els diferents tipus d’explotació ramadera a 
l’hora d’obtenir les mitjanes d’animals.

Si es verifica el compliment de la proporció de 0.2 UGM per hectàrea i la 
compatibilitat de les espècies ramaderes declarades amb l’ús de la pastura de 
conformitat amb el que estableixen les lletres a) i b, el beneficiari ha d’acreditar 
directament la realització d’activitat ramadera, sense que sigui necessari portar a 
terme cap altre control administratiu addicional. No obstant això, en el marc d’un 
control sobre el terreny, es pot comprovar l’estat de les pastures i fins i tot sol·licitar 
al titular una justificació documental de l’aprofitament d’aquestes si hi ha dubtes 
sobre el seu possible estat d’abandonament, tal com estableix l’apartat 7.

Per contra, quan es verifiqui l’incompliment d’aquestes condicions, bé perquè no 
s’arribi a aquesta proporció o bé perquè el sol·licitant no sigui titular d’una explotació 
ramadera inscrita en el REGA de conformitat amb el que estableixen les lletres a) i 
b) anteriors, o bé perquè el sol·licitant no sigui titular de cap explotació ramadera i 
hagi de rebre ajudes a les superfícies de pastures, s’entén que s’estan creant 
artificialment les condicions per al compliment dels requisits de l’activitat agrària, 
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llevat que l’agricultor presenti proves que acreditin, almenys, algun dels supòsits 
següents:

1r Que la superfície declarada pastures és objecte d’alguna de les tasques de 
manteniment que descriu l’annex IV.

2n Que porta a terme l’activitat de sega en pastures i praderies, destinada a la 
producció de farratges per al bestiar.

3r Que disposa de superfícies de pastures en condicions productives 
adequades perquè siguin pasturades.»

Dos. L’apartat 3 de l’article 12 se substitueix pel següent:

«3. Amb l’objecte de comprovar si es tracta de superfícies abandonades, es 
considera una situació de risc als efectes de control quan determinades superfícies 
de les parcel·les o recintes de terres de cultiu s’hagin declarat, de manera reiterada, 
durant tres anys consecutius o més, en guaret o que en els recintes de pastura 
arbrada i arbustiva també s’hagi declarat de manera reiterada, durant tres anys 
consecutius o més, una activitat exclusivament basada en el manteniment en estat 
adequat. També es considera una situació de risc de falta d’activitat agrària la 
declaració d’activitats de manteniment en totes les parcel·les agrícoles de 
l’explotació.»

Tres. L’article 14 queda modificat de la manera següent:

a) L’apartat 9 queda redactat de la manera següent:

«9. En cas que les parcel·les agrícoles es destinin al cultiu de cànem, només 
es poden utilitzar llavors certificades de les varietats que figuren al Catàleg comú de 
les varietats d’espècies de plantes agrícoles, en el Registre espanyol de varietats 
comercials, o que tinguin concedida una autorització de comercialització d’acord 
amb la Decisió 2004/842/CE, de la Comissió, d’1 de desembre de 2004, relativa a 
disposicions d’aplicació per les quals els estats membres poden autoritzar la 
comercialització de llavors pertanyents a varietats per a les quals s’hagi presentat 
una sol·licitud d’inscripció en el Catàleg nacional de varietats d’espècies de plantes 
agrícoles i hortícoles, a data de 15 de març de l’any de presentació de la sol·licitud. 
Aquestes varietats només són admissibles si tenen un contingut de 
tetrahidrocannabinol no superior al 0,2%.

El cultiu s’ha de mantenir en condicions normals de creixement, i d’acord amb 
les pràctiques locals com a mínim fins a deu dies després de la floració, a fi de 
permetre la realització dels controls específics per a l’aplicació del que estableix el 
primer paràgraf d’aquest article. No obstant això, l’autoritat competent pot autoritzar 
que es culli el cànem després de l’inici de la floració, però abans que transcorrin els 
deu dies després de la fi de la floració, si els inspectors indiquen per a cada parcel·la 
de què es tracti les parts representatives que s’han de seguir cultivant com a mínim 
durant els deu dies següents al final de la floració als efectes de la inspecció, de 
conformitat amb el mètode que estableix l’annex III del Reglament delegat (UE) 
núm. 639/2014, de la Comissió, d’11 de març de 2014.»

b) S’afegeix un nou apartat 10, amb el contingut següent:

«10. Atès que constitueix una situació de risc elevat d’abandonament, no es 
consideren admissibles les superfícies de les parcel·les o els recintes de terres de 
cultiu que s’hagin declarat, de manera reiterada, durant més de cinc anys consecutius 
en guaret, si no és que el sol·licitant pugui demostrar que està duent a terme una 
activitat agrària sobre les parcel·les esmentades, amb la presentació de l’al·legació 
corresponent al SIGPAC, de conformitat amb el que estableix l’article 94.»
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Quatre. L’apartat 2 de l’article 16 queda redactat de la manera següent:

«2. Als efectes d’activació dels drets de pagament, els agricultors poden 
seleccionar en cada campanya els codis dels drets que volen utilitzar, o bé indicar 
que declaren tots aquells per als quals constin com a titular en el sistema 
d’identificació i registre dels drets, cas en què es considera que s’han utilitzat en 
primer lloc els drets de pagament de més import. I entre els drets de pagament 
d’idèntic valor es considera la seva utilització segons l’ordre de numeració que 
tinguin.»

Cinc. L’apartat 4 de l’article 20 se substitueix pel següent:

«4. Als efectes d’aquest article, s’entén com a cultiu qualsevol de les 
accepcions següents:

a) el cultiu de qualsevol dels diferents gèneres definits a la classificació 
botànica de cultius;

b) el cultiu de qualsevol de les espècies en el cas de Brassicaceae, Solanaceae 
i Cucurbitaceae;

c) la terra en guaret;
d) l’herba o altres farratges herbacis.

Els cultius d’hivern i primavera es consideren cultius diferents encara que 
pertanyin al mateix gènere, així com qualsevol altre tipus de gènere o espècie que 
sigui diferent dels anteriors i que estigui expressament reconegut com un cultiu 
diferent per la normativa de la Unió Europea d’aplicació directa en un futur.

En el cas de superfícies amb cultius mixtos en fileres, cada cultiu es comptabilitza 
com un cultiu diferent si representa, almenys, el 25% de la superfície esmentada. En 
aquest cas, la superfície coberta per cada cultiu es calcula dividint la superfície total 
dedicada al cultiu mixt pel nombre de cultius presents que cobreixin, com a mínim, 
el 25% de la superfície esmentada, independentment de la proporció real de cada 
cultiu.

En les superfícies cobertes per un cultiu principal intercalat amb un cultiu 
secundari, la superfície es considera coberta únicament pel cultiu principal.

Les superfícies en què se sembri una barreja de llavors es consideren cobertes 
per un sol cultiu denominat «cultiu mixt» independentment dels cultius específics 
que conformin la barreja.

No obstant això, quan es pugui establir que les espècies incloses en diferents 
barreges difereixen les unes de les altres i es tracti de barreges cultivades 
tradicionalment, aquestes barreges diferents de llavors es poden considerar cultius 
únics diferents, sempre que no s’utilitzin per al cultiu a què fa referència la lletra d) 
d’aquest apartat.»

Sis. L’apartat 1r de la lletra c) de l’article 25 queda redactat en els termes següents:

«1r Que el control efectiu a llarg termini sobre la persona jurídica que sol·licita 
el pagament complementari per als joves agricultors correspongui a un jove 
agricultor, que compleixi el que disposa l’apartat b) l’any de presentació de la 
primera sol·licitud de drets de pagament bàsic per part de la persona jurídica. 
S’entén que un jove, o un grup de joves agricultors, exerceix el control efectiu sobre 
la persona jurídica quan tingui potestat de decisió dins de la persona jurídica 
esmentada, fet que exigeix que la seva participació en el capital social de la persona 
jurídica sigui més de la meitat del capital social total d’aquesta i que tingui més de la 
meitat dels drets de vot dins d’aquesta.»
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Set. L’article 31 se substitueix pel següent:

«Article 31. Beneficiaris i requisits.

1. Poden ser beneficiaris d’aquesta ajuda els agricultors que produeixin arròs, 
que la sol·licitin anualment en la sol·licitud única i que compleixin els requisits següents:

a) Cultivar arròs en recintes agrícoles de regadiu.
b) Utilitzar una llavor d’alguna de les varietats recollides en el Catàleg comú de 

varietats d’espècies de plantes agrícoles de la Unió Europea, en el Registre de 
varietats comercials, o que tinguin concedida una autorització de comercialització 
d’acord amb la Decisió 2004/842/CE, de la Comissió, d’1 de desembre de 2004, a 
data de 30 de març de l’any de presentació de la sol·licitud.

c) Portar a terme la sembra de l’arròs abans de la data límit del 30 de juny.
d) Efectuar els treballs normals requerits per al cultiu de l’arròs i que aquest 

arribi a la floració.

2. Anualment, els beneficiaris que sol·licitin aquesta ajuda han de presentar 
abans del 15 de novembre les declaracions següents davant l’autoritat competent:

a) Declaració d’existències en el seu poder a 31 d’agost de l’any en curs.
b) Declaració de la collita que especifiqui la producció obtinguda i la superfície 

utilitzada.

Les dues declaracions s’han de desglossar per tipus i varietats d’arròs, d’acord 
amb el que estableix l’article 12.b) del Reglament d’execució (UE) 2017/1185 de la 
Comissió, de 20 d’abril de 2017, pel qual s’estableixen les normes de desplegament 
dels reglaments (UE) núm. 1307/2013 i (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell pel que fa a la notificació d’informació i documents a la Comissió i pel 
qual es modifiquen i es deroguen diversos reglaments de la Comissió.»

Vuit. L’article 32 se substitueix pel següent:

«Article 32. Declaracions d’existències d’arròs pels industrials arrossaires i 
rendiment en el molí.

1. Els industrials arrossaires han d’efectuar, davant l’autoritat competent on 
estigui emmagatzemat l’arròs, abans del 15 de novembre, una declaració de les 
existències d’arròs que estiguin en poder seu amb data 31 d’agost anterior, 
desglossades tal com estableix l’article 12.b) del Reglament d’execució (UE) 
2017/1185 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017.

2. Així mateix, han de notificar anualment davant l’autoritat competent i com a 
molt tard a 15 de novembre de cada any, el rendiment del molí assolit per a cadascun 
dels tipus d’arròs a què es refereix el paràgraf anterior procedents de la collita 
nacional de l’any en qüestió.»

Nou. L’apartat 2 de l’article 34 queda redactat de la manera següent:

«2. Als efectes d’aquesta ajuda, es consideren cultius proteics els següents 
grups de cultius d’alt contingut en proteïna vegetal la destinació dels quals sigui 
l’alimentació animal:

a) Proteaginoses: pèsol (Pisum sativum L.), faves (Vicia faba L.), tramús dolç 
(Lupinus spp.).

b) Lleguminoses: veça (Vicia sativa L.), erbs (Vicia ervilia (L.) Willd.), garrofes 
(Vicia monanthos Desf.), guixons o guixes (Lathyrus sativus L.), fenigrec (Trigonella 
foenum-graecum L.), moreu (Vicia narbonensis L.), userda (Medicago sativa L.), 
només en superfícies de secà, esparcet (Onobrychis viciifolia Scop.), enclova 
(Hedysarum coronarium L.).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 274  Dissabte 11 de novembre de 2017  Secc. I. Pàg. 7

c) Oleaginoses: gira-sol (Helianthus annuus L.), colza (Brassica napus L), soja 
(Glycine max (L.) Merrill) i camelina (Camelina sativa (L.) Crantz), safranó 
(Carthamus tinctorius L.).

Quan sigui una pràctica habitual de cultiu, s’admeten barreges de les espècies 
de lleguminoses i proteaginoses que recull aquesta llista amb altres cultius que no 
inclou aquesta llista, sempre que les lleguminoses o proteaginoses siguin el cultiu 
predominant en la barreja i l’altre cultiu estigui a la llista de sectors als quals es pot 
concedir una ajuda associada de conformitat amb l’article 52.2 del Reglament (UE) 
núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.»

Deu. La lletra a) de l’article 35 queda modificada de la manera següent:

«a) Utilitzar una llavor d’alguna de les varietats recollides al Catàleg comú de 
varietats d’espècies de plantes agrícoles de la Unió Europea, al Registre espanyol 
de varietats comercials o que tinguin concedida una autorització de comercialització 
de conformitat amb la Decisió 2004/842/CE, de la Comissió, d’1 de desembre 
de 2004, a data de 30 de març de l’any de presentació de la sol·licitud. S’exceptuen 
d’aquest requisit les llavors de les espècies per a les quals no hi ha catàleg de 
varietats o n’està autoritzada la comercialització sense necessitat de pertànyer a 
una varietat determinada.»

Onze. L’apartat 4 de l’article 50 queda redactat de la manera següent:

«4. Els contractes s’han de subscriure, com a molt tard, el 31 de gener de cada 
any.»

Dotze. L’article 55 queda modificat de la manera següent:

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

«4. El contracte de subministrament entre l’agricultor i la desmotadora 
autoritzada s’ha de subscriure, com a molt tard, el dia que es formalitzi el primer 
lliurament de cotó sense desmotar objecte d’aquest.»

b) S’afegeixen dos nous apartats 5 i 6, amb el contingut següent:

«5. Les desmotadores autoritzades han d’haver comunicat a la seva autoritat 
competent la producció de cotó sense desmotar contractada l’any previ i el preu 
mitjà pagat als productors per aquesta.

D’altra banda, les desmotadores autoritzades també han de comunicar abans 
de l’1 de setembre l’estimació de la producció de cotó sense desmotar que preveuen 
contractar l’any en curs.

La informació que recull aquest apartat l’ha de remetre al Ministeri d’Agricultura 
i Pesca, Alimentació i Medi Ambient l’autoritat competent de conformitat amb les 
dates que preveu l’article 107.4.g) 5è.

6. L’autoritat competent ha de retirar l’autorització, amb efectes a partir de la 
campanya de comercialització següent, prèvia instrucció del procediment 
corresponent, quan es detectin irregularitats en el compliment dels compromisos 
adquirits per la desmotadora com a entitat col·laboradora en aquest règim d’ajuda.»

Tretze. L’apartat 7 de l’article 58 queda modificat de la manera següent:

«7. Els ramaders sol·licitants de les ajudes associades han de mantenir la 
titularitat de les explotacions en què es trobin els animals susceptibles de percebre 
l’ajuda, durant les dates en què se’n determina l’elegibilitat i en tot cas fins a la data 
final del termini de sol·licitud de cada any. S’exceptuen de la condició de mantenir la 
titularitat durant les dates en què es determina l’elegibilitat dels animals, els casos 
de canvis de titularitat de l’explotació ramadera com a conseqüència de successió 
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mortis causa, jubilacions en què es transmeti l’explotació a un familiar de primer 
grau, programes aprovats de cessament anticipat de l’activitat agrària, incapacitat 
laboral permanent del titular, fusions, escissions, canvis de denominació o de 
l’estatut jurídic de l’explotació, i els casos en què el nou titular sigui un jove agricultor 
que compleixi els requisits que estableix l’article 25, tots degudament notificats i 
acceptats per l’autoritat competent.

Sense perjudici d’això, també s’admeten els canvis de titularitat quan el nou 
titular, sense tenir dret a percebre el règim de pagament bàsic o sense sol·licitar 
l’ajuda esmentada, compleix la resta de requisits que estableix l’article 25.»

Catorze. L’article 86 queda redactat en els termes següents:

a) Els apartats 7 i 8 se substitueixen pels següents:

«7. Els drets de pagament activats el 2015 per un agricultor que participi en el 
règim de petits agricultors es consideren drets activats per a tot el període de 
participació de l’agricultor en aquest règim. La participació en el règim de petits 
agricultors suposa el compliment, en cada campanya, dels requisits que recullen els 
apartats 5 i 6.

8. En successives campanyes a partir de 2015, els agricultors inclosos en el 
règim de petits agricultors poden presentar la seva renúncia a mantenir-se en aquest 
règim, durant el període de comunicació de cessions de drets a l’Administració, 
determinat per cada comunitat autònoma per a cada campanya, segons l’apartat 1 
de l’article 30 del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre.»

b) S’afegeix un nou apartat 10, amb el contingut següent:

«10. Si un agricultor inclòs en el règim simplificat per als petits agricultors no hi 
participa durant dos anys consecutius, els seus drets de pagament passen a la 
Reserva Nacional que estableix l’article 23 del Reial decret 1076/2014, de 19 de 
desembre.

Igualment, en el cas dels agricultors l’import total dels quals abans d’aplicar les 
penalitzacions administratives per incompliment dels criteris d’admissibilitat sigui 
inferior als llindars mínims per poder rebre pagaments directes establerts per l’article 6 
i no percebin pagaments durant dos anys consecutius posteriors a la campanya 
d’assignació inicial, els seus drets de pagament s’han d’integrar en la Reserva 
Nacional que estableix l’article 23 del Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre.»

Quinze. L’últim paràgraf de l’apartat 4 de l’article 92 queda modificat de la manera 
següent:

«Sense perjudici d’això, l’agricultor no ha de fer la declaració gràfica de les 
parcel·les agrícoles en el cas de superfícies d’ús comú, incloses les parcel·les 
declarades en règim de parceria. En aquestes situacions la identificació de la 
parcel·la agrícola declarada s’ha de fer bé mitjançant el codi d’identificació del 
recinte o els recintes SIGPAC que la integrin, o bé basant-se en les referències 
identificatives establertes per les comunitats autònomes que s’acullin a l’opció que 
estableix l’article 93.3 d’aquest Reial decret per a les pastures utilitzades en comú, i 
s’hi ha d’indicar la superfície en hectàrees amb dos decimals. En cas que sigui 
necessari, l’Administració ha de procedir a la transformació en declaració gràfica 
d’aquestes superfícies d’ús comú. També queden exceptuades de la realització de 
la declaració gràfica les parcel·les agrícoles en què no sigui possible utilitzar el 
SIGPAC, de conformitat amb el que recull l’article 2.2 del Reial decret 1077/2014, de 
19 de desembre.»
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Setze. L’article 96 se substitueix pel següent:

«Article 96. Modificació de les sol·licituds.

Una vegada finalitzat el termini per a la presentació de la sol·licitud única, els 
agricultors poden modificar o incloure, fins al dia 31 de maig, nous règims de 
pagaments directes o mesures de desenvolupament rural, afegir parcel·les 
individuals o drets de pagament individuals sempre que es compleixin els requisits 
que fixa el règim d’ajuda de què es tracti. Quan aquestes modificacions repercuteixin 
en algun justificant o contracte que s’ha de presentar, també està permès 
modificar-lo.»

Disset. L’article 98 queda redactat en els termes següents:

a) L’apartat 3 se substitueix pel següent:

«3. Les dades relatives a la identificació del sol·licitant, així com a la declaració 
de cada recinte, pel que fa al règim de tinença i al cultiu declarat en aquest recinte, 
s’han de facilitar a la Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública i als òrgans competents en matèria del cadastre immobiliari a les comunitats 
autònomes de Navarra i del País Basc. Les autoritats competents han de facilitar a 
més l’identificador oficial i obligatori (referència cadastral) de la parcel·la SIGPAC en 
què es localitza el recinte. Quan es tracti dels supòsits que recull l’article 14. e) del 
text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/2004, de 5 de març, la cessió s’ha de fer en els termes que es determini per ordre 
del ministre d’Hisenda i Funció Pública.»

b) S’afegeix un nou apartat 4, amb el contingut següent:

«4. El titular cadastral de les parcel·les sobre les quals s’ubiquin els recintes 
objecte d’una sol·licitud d’ajuda, com a interessat en el procediment de comunicació 
cadastral que recull l’article 14.e) del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, té dret, amb observança de 
les normes de protecció de dades de caràcter personal, d’accés a la informació 
relativa a la presentació de sol·licituds d’ajudes directes sobre les seves parcel·les i 
als cultius declarats.»

Divuit. S’afegeixen dos nous apartats 6 i 7 a l’article 99, amb la redacció següent:

«6. A partir de la campanya 2018, una vegada implantats els procediments 
informàtics que emparin la declaració gràfica, i per tal de millorar l’exactitud de la 
sol·licitud única, les comunitats autònomes poden establir, sobre una base 
voluntària, un sistema de controls preliminars que informin els beneficiaris sobre 
possibles incompliments i que els permeti canviar la seva sol·licitud a temps a fi 
d’evitar reduccions i sancions administratives.

La notificació dels resultats dels controls preliminars per part de l’Administració 
i les modificacions eventuals de la sol·licitud d’ajuda inicial per part del beneficiari 
s’han de fer en els termes que estableixen els articles 11 i 15 del Reglament 
d’execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.

7. Els organismes pagadors de cada comunitat autònoma han d’establir els 
mecanismes oportuns perquè tant els plans regionals de control com la seva 
execució es posin en coneixement de l’organisme de certificació, de manera que 
aquest pugui efectuar la verificació de la legalitat i regularitat de conformitat amb el 
que estableix la normativa de la Unió Europea.»
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Dinou. L’article 107 queda modificat de la manera següent:

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

«4. Informació sobre les ajudes als agricultors:

a) Respecte a l’ajuda associada al cultiu de l’arròs que estableix la secció 2a 
del capítol I del títol IV:

1r Abans del 30 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud, per tal 
de poder calcular els imports de l’ajuda per hectàrea, la superfície total determinada.

2n Abans del 30 de novembre, la informació relativa a la declaració 
d’existències rebuda sobre la base dels articles 31 i 32.

3r Abans del 30 de novembre, la informació relativa a la declaració de collita 
rebuda sobre la base de l’article 31.

4t Abans del 30 de novembre, la informació relativa al rendiment del molí 
assolit per a cadascun dels tipus d’arròs referits a l’article 32 sobre la base de 
l’article esmentat.

b) Respecte a l’ajuda associada als cultius proteics que estableix la secció 3a 
del capítol I del títol IV:

Abans del 15 d’octubre de l’any de presentació de la sol·licitud, per tal de poder 
calcular l’import de l’ajuda per hectàrea i establir la superfície màxima de llavors 
oleaginoses amb dret a ajuda, la superfície total determinada desglossada per 
espècies i grups de cultius, diferenciant les primeres 50 hectàrees de totes les 
sol·licituds en el cas de les oleaginoses.

c) Respecte a l’ajuda associada als fruits de clofolla i les garrofes a què es 
refereix la secció 4a del capítol I del títol IV:

Abans del 15 d’octubre de l’any de presentació de la sol·licitud, per tal de poder 
calcular els imports de l’ajuda per hectàrea, la superfície total determinada 
desglossada per espècies.

d) Respecte a l’ajuda associada als llegums de qualitat a què es refereix la 
secció 5a del capítol I del títol IV:

Abans del 15 d’octubre de l’any de presentació de la sol·licitud, la superfície 
determinada per al pagament de l’ajuda.

e) Respecte a l’ajuda associada a la remolatxa sucrera a què es refereix la 
secció 6a del capítol I del títol IV:

Abans del 15 d’octubre de l’any de presentació de la sol·licitud, per calcular 
l’import de l’ajuda corresponent a cada zona homogènia de producció, han de remetre 
la superfície elegible que compleix els requisits establerts a l’article 46, diferenciada 
en funció de les zones homogènies de producció establertes a l’article 45.

f) Respecte a l’ajuda associada al tomàquet per a indústria a què es refereix la 
secció 7a del capítol I del títol IV:

Abans de l’1 de desembre de l’any de presentació de la sol·licitud, per tal de 
poder calcular els imports de l’ajuda per hectàrea, la superfície total determinada.
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g) Respecte al pagament específic al cultiu del cotó a què es refereix la secció 
8a del capítol I del títol IV:

1r Abans del 15 de desembre de l’any anterior a la presentació de la sol·licitud, 
la seva proposta sobre les varietats autoritzades, els criteris de superfície admissible, 
la densitat mínima de plantació i les pràctiques agronòmiques exigides.

2n Abans del 31 de gener de l’any de la presentació de la sol·licitud, els criteris 
adoptats a què es refereix l’article 54.

3r Abans del 15 d’abril de l’any de presentació de la sol·licitud, els noms de les 
organitzacions interprofessionals autoritzades, així com la superfície que agrupen, 
els seus potencials de producció, el nom dels productors i desmotadors que la 
componen i la seva capacitat de desmotatge.

4t Abans de l’1 de març de l’any següent al de la presentació de la sol·licitud, 
la superfície total determinada per tal de poder calcular l’import unitari de l’ajuda.

5è Abans del 15 de juliol de l’any de sol·licitud, la producció de cotó sense 
desmotar contractada l’any previ i el preu mitjà pagat als productors per aquesta, i 
abans del 15 de setembre l’estimació la producció de cotó sense desmotar que 
preveuen contractar l’any en curs.»

b) L’apartat 5 se substitueix pel següent:

«5. Informació sobre les ajudes als ramaders:

a) Respecte a l’ajuda associada per a les explotacions que mantinguin vaques 
alletants a què es refereix la secció 2a del capítol II del títol IV:

Abans del 15 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud, les sol·licituds 
acceptades per al pagament i nombre d’animals amb dret a pagament.

b) Respecte a l’ajuda associada per a les explotacions de boví d’engreix a què 
es refereix la secció 3a del capítol II del títol IV:

Abans del 15 de gener de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, 
nombre total de sol·licituds acceptades per al pagament i nombre d’animals amb 
dret a pagament:

1r Engreixats a l’explotació de naixement.
2n Engreixats procedents d’altres explotacions.

c) Respecte a l’ajuda associada per a les explotacions de boví de llet a què es 
refereix la secció 4a del capítol II del títol IV:

Abans del 15 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud, les sol·licituds 
acceptades per al pagament i nombre d’animals amb dret a pagament a cadascuna 
de les línies d’ajuda que estableix l’article 66.3 i en cada tram de degressivitat que 
estableix l’article 69.3.

d) Respecte a l’ajuda associada per a les explotacions d’oví a què es refereix 
la secció 5a del capítol II del títol IV:

Abans del 15 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud, les sol·licituds 
acceptades per al pagament i nombre d’animals amb dret a pagament.

e) Respecte a l’ajuda associada per a les explotacions de cabrum a què es 
refereix la secció 6a del capítol II del títol IV:
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Abans del 15 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud, les sol·licituds 
acceptades per al pagament i nombre d’animals amb dret a pagament:

1r A les zones de muntanya.
2n A la resta del territori nacional.

f) Respecte a l’ajuda associada per a les explotacions de boví de llet que van 
mantenir drets especials el 2014 a què es refereix la secció 7a del capítol II del títol 
IV:

Abans del 15 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud, les sol·licituds 
acceptades per al pagament i nombre d’animals amb dret a pagament.

g) Respecte a l’ajuda associada per a les explotacions de boví d’engreix que 
van mantenir drets especials el 2014 a què es refereix la secció 8a del capítol II del 
títol IV:

Abans del 15 de gener de l’any següent al de presentació de la sol·licitud, 
nombre total de sol·licituds acceptades per al pagament i nombre d’animals amb 
dret a pagament.

h) Respecte a l’ajuda associada per a les explotacions d’oví i cabrum que van 
mantenir drets especials el 2014 a què es refereix la secció 9a del capítol II del títol IV:

Abans del 15 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud, les sol·licituds 
acceptades per al pagament i nombre d’animals amb dret a pagament.»

Vint. La disposició addicional tercera se substitueix per la següent:

«Disposició addicional tercera. Responsabilitat de les comunitats autònomes.

Als efectes de l’aplicació de l’article 4 del Reial decret 515/2013, de 5 de juliol, 
pel qual es regulen els criteris i el procediment per determinar i repercutir les 
responsabilitats per incompliment del dret de la Unió Europea, les comunitats 
autònomes poden respondre de les possibles sancions derivades de l’incompliment 
del dret de la Unió Europea en actuacions de la seva competència, inclòs el cas que 
se superin els límits màxims pressupostaris que recullen els apartats 1 i 2 de l’article 
4, com a conseqüència d’un error en la informació rebuda de les comunitats 
autònomes, de conformitat amb el que disposen els apartats 4 i 5 de l’article 4, o 
amb l’incompliment de les dates i els terminis per efectuar les comunicacions 
esmentades, que estableix l’article 107 sempre que del mateix procediment de 
responsabilitat es resolgui que l’Administració pública responsable, en exclusiva o 
de manera concurrent, és l’Administració autonòmica.»

Vint-i-u. La disposició final segona se substitueix per la següent:

«Disposició final segona. Facultat de desplegament i modificació.

Es faculta el titular del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 
per adaptar els annexos, les dates i els terminis d’aquest Reial decret a les 
exigències derivades de la normativa de la Unió Europea.

No obstant el que preveu l’article 95, quan sigui estrictament necessari per 
garantir el compliment de la normativa europea, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient, a sol·licitud d’una o diverses comunitats autònomes, ha 
d’acordar l’ampliació de termini de presentació de la sol·licitud única en el seu àmbit 
territorial d’actuació, de manera degudament motivada. L’ordre del Ministeri 
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, si s’escau, ha d’especificar la 
comunitat o les comunitats autònomes en què és aplicable l’ampliació de termini 
esmentat, sempre dins del màxim permès per la normativa de la Unió Europea.
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Així mateix, el titular del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient pot modificar l’annex II, mitjançant el reajustament de les línies d’ajuda 
ramaderes, per evitar que les variacions en els paràmetres utilitzats per al càlcul de 
les ajudes puguin distorsionar l’objectiu d’aquestes, sempre que així ho permeti la 
normativa de la Unió Europea.»

Vint-i-dos. S’afegeix un nou punt 18 al final de l’apartat I de l’annex VII, amb el 
contingut següent:

«18. En el cas d’explotacions agrícoles que efectuïn la venda directa al 
consumidor final, una declaració de la pràctica esmentada, i s’entén com a tal 
qualsevol forma de transferència, a títol onerós o gratuït, efectuada directament pel 
productor a la persona consumidora final.»

Vint-i-tres. L’apartat III de l’annex VII queda modificat de la manera següent:

a) El punt 8 se substitueix pel següent:

«8. Superfícies d’interès ecològic:

– Relació de parcel·les en guaret que el sol·licitant vol que li computin com a 
superfície d’interès ecològic, superfícies repoblades i superfícies dedicades a 
agrosilvicultura, tal com aquestes es descriuen a l’article 24 d’aquest Reial decret.

– Relació de parcel·les de cultius fixadors de nitrogen, dedicades als cultius 
referenciats a la part II de l’annex VIII, que el sol·licitant vol que li computin com a 
superfície d’interès ecològic.

– Declaració responsable del sol·licitant del fet que és coneixedor de la 
prohibició de l’ús de productes fitosanitaris en la superfície de guaret i de cultiu 
fixador de nitrogen que ha decidit computar com a superfície d’interès ecològic.»

b) El punt 10 queda redactat en els termes següents:

«10. Ajuda associada als cultius proteics a què es refereix la secció 3a capítol 
I títol IV:

– La superfície per la qual se sol·licita el pagament, desglossada per espècie i, 
quan correspongui, per varietat cultivada.

– Declaració responsable del sol·licitant que és coneixedor dels requisits que 
recull l’article 35.»

c) S’afegeix un nou punt 13, amb el contingut següent:

«13. En el cas de l’ajuda associada al tomàquet per a indústria secció 7a 
capítol I títol IV, una declaració responsable del sol·licitant del fet que és coneixedor 
dels requisits que recull l’article 49.»

Vint-i-quatre. Els apartats I i II de l’annex VIII se substitueixen pels següents:

«I. Terres en guaret

Per tal que les terres en guaret siguin considerades superfícies d’interès 
ecològic, no s’han de dedicar a la producció agrària durant, almenys, un període de 
sis mesos consecutius, a comptabilitzar dins del període comprès entre l’1 de gener 
i el 30 de setembre de l’any de sol·licitud. En tot cas, estan permeses les 
intervencions dirigides a establir una coberta vegetal verda amb fins relacionats amb 
la biodiversitat, inclosa la sembra de barreges de llavors de flors silvestres.

En tots els guarets que siguin considerats superfícies d’interès ecològic, queda 
prohibit l’ús de qualsevol tipus de producte fitosanitari.
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Als efectes de la sol·licitud, aquesta superfície s’ha de declarar superfície en 
guaret l’any de sol·licitud en què es pretengui computar com a superfície d’interès 
ecològic.

Així mateix, a partir de la sol·licitud única corresponent a 2016, les superfícies 
de guaret que es pretenguin computar com d’interès ecològic no han d’haver estat 
precedides per cap cultiu fixador de nitrogen dels que inclou la llista de l’apartat 
següent, que hagi computat com d’interès ecològic en relació amb la sol·licitud única 
de l’any anterior.

II. Cultius fixadors de nitrogen

Es consideren superfícies d’interès ecològic les dedicades al cultiu de les 
espècies de lleguminoses per a consum humà o animal següents:

– mongeta (Phaseolus vulgaris L., Phaseolus lunatus L., Phaseolus coccineus 
L.),

– cigró (Cicer arietinum L.),
– llentia (Lens sculenta Moench, Lens culinaris Moench),
– pèsol (Pisum sativum L.),
– faves (Vicia faba L.),
– tramús (Lupinus spp.),
– garrofa (Vicia monanthos Desf.),
– guixons o guixes (Lathyrus sativus L.),
– veça (Vicia sativa L.),
– erbs (Vicia ervilia (L.) Willd.),
– fenigrec (Trigonella foenum-graecum L.),
– moreu (Vicia narbonensis L.),
– userda (Medicago sativa L.),
– esparcet (Onobrichis sativa Lam.),
– enclova (Hedysarum coronarium L.),
– trèvol (Trifolium spp.),
– soja (Glycine max (L.) Merrill) i
– cacauet (Arachis hypogaea L.).

S’admeten, així mateix, barreges d’aquests cultius amb d’altres que no tinguin 
capacitat de fixar nitrogen, sempre que el cultiu fixador de nitrogen sigui predominant 
en la barreja.

En totes les superfícies de cultius fixadors de nitrogen que siguin considerats 
superfícies d’interès ecològic, queda prohibit l’ús de qualsevol tipus de producte 
fitosanitari.

Així mateix, per optimitzar el benefici mediambiental que aporten els cultius 
fixadors de nitrogen, aquests s’han de mantenir sobre el terreny, almenys, fins a 
l’inici de la floració.

Per tal d’evitar el risc de lixiviació del nitrogen fixat per aquests cultius a la tardor, 
així com aprofitar la millora del sòl que s’obté amb aquest tipus de cultius, les 
superfícies de cultius fixadors de nitrogen que es pretenguin computar com d’interès 
ecològic no poden anar seguides en la rotació de cultius de l’explotació per terres en 
guaret.»

Vint-i-cinc. Els apartats I i II de l’annex XI se substitueixen pels següents:

«Part I. Lleguminoses elegibles

Cigró: Cicer arietinum L.
Llentia: Lens sculenta Moench, Lens culinaris Moench.
Mongeta: Phaseolus vulgaris L., Phaseolus lunatus L., Phaseolus coccineus L.
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Part II. Denominacions de qualitat: agricultura ecològica

1. Denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides:

DOP Mongeta del ganxet.
IGP Mongeta de La Bañeza-Lleó.
IGP Faba Asturiana.
IGP Faba de Lourenzá.
IGP Cigró de Fuentesaúco.
IGP Mongetes d’El Barco de Ávila.
IGP Llentia de La Armuña.
IGP Llentia de Tierra de Campos.
IGP Cigró d’Escacena.
DOP Fesols de Santa Pau.

2. Altres denominacions de qualitat:

Mongeta de Gernika.
Mongeta de Tolosa.
Mongeta Pinta Alabesa.
Mongeta Arrocina Alabesa.
Cigró de Pedrosillo.
Mongeta vermella de La Granja.
Mongeta d’Anguiano.»

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

El Reial decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de 
pagament bàsic de la política agrícola comuna, queda modificat de la manera següent:

U. La lletra f) de l’apartat 2 de l’article 22, queda redactada de la manera següent:

«f) La creació de condicions artificials per al compliment de la normativa pel 
que fa als requisits derivats de la definició d’agricultor actiu i activitat agrària. En 
aquests casos no s’han d’assignar drets sobre les superfícies que no estiguin 
determinades per l’incompliment d’aquests requisits. S’ha de prestar una atenció 
especial a la creació de condicions artificials per eludir les exigències d’activitat 
agrària en les superfícies declarades. A aquests efectes, es consideren les situacions 
de risc que recull l’article 12 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Així 
mateix, es considera un intent d’elusió la declaració d’un tipus de superfície o 
activitat que no tingui relació amb l’orientació productiva de l’explotació.»

Dos. S’afegeix una nova lletra e) a l’apartat 2 de l’article 23, amb el contingut següent:

«e) Els drets de pagament assignats de manera indeguda, recuperats segons 
el que disposa l’article 31.»

Tres. S’afegeix un nou apartat 7 de l’article 24, amb el contingut següent:

«7. D’acord amb l’article 58 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del 
Parlament Europeu i del consell, de 17 de desembre de 2013, quan es demostri que 
un beneficiari ha creat artificialment les condicions per sol·licitar drets de pagament 
bàsic amb càrrec a la reserva nacional, de conformitat amb els criteris que estableix 
l’article 22.2 d’aquest Reial decret, no se li han de concedir els drets esmentats o 
aquests s’han de veure limitats.»
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Quatre. Les lletres b) i c) de l’apartat 1 de l’article 25 queden modificades de la 
manera següent:

«b) Disposar d’hectàrees admissibles determinades als efectes del pagament 
bàsic perquè els drets es puguin assignar d’acord amb aquestes hectàrees. Si el 
sol·licitant declara en la seva sol·licitud única superfícies de pastures permanents 
sobre les quals pretén rebre una assignació de drets de pagament bàsic procedent 
de la reserva nacional, ha d’estar inscrit com a titular principal d’una explotació 
activa en el Registre d’explotacions ramaderes (REGA), regulat pel Reial decret 
479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre general 
d’explotacions ramaderes, a 31 de maig de la campanya en què presenti la seva 
sol·licitud a la reserva nacional. En cas contrari, l’autoritat competent ha d’estudiar 
si es compleixen les condicions que estableixen tant l’article 3 apartat l del Reial 
decret 1075/2014 de 19 de desembre, en relació amb el coeficient d’admissibilitat de 
pastures a les superfícies esmentades, com l’article 11 sobre l’activitat agrària en 
superfícies de pastures. En tot cas, aquests titulars s’han de considerar una situació 
de risc als efectes de l’aplicació de l’article 12 del Reial decret esmentat.

c) La superfície per la qual se sol·liciten drets de pagament bàsic de la reserva 
nacional ha d’estar a disposició del sol·licitant a 31 de maig de la campanya que 
correspongui amb la sol·licitud de drets a la reserva nacional efectuada i, per tant, hi 
ha de figurar.»

Cinc. L’article 26, queda modificat de la manera següent:

a) Les lletres c) i d) de l’apartat 1 queden redactades en els termes següents:

«c) Quan un jove agricultor o un agricultor que iniciï l’activitat i no posseeixi 
drets de pagament bàsic en propietat o en arrendament sol·liciti drets de la reserva 
nacional, ha de rebre un nombre de drets de pagament igual al nombre d’hectàrees 
admissibles determinades que posseeixi, en propietat o en arrendament, el 31 de 
maig de la campanya en què els sol·licita. El valor d’aquests drets es calcula tal com 
s’indica a la lletra a).

d) Quan un jove agricultor o un agricultor que iniciï la seva activitat sol·liciti 
drets de la reserva nacional però ja disposi d’alguns drets de pagament en propietat 
o en arrendament, ha de rebre un nombre de drets de pagament igual al nombre 
d’hectàrees admissibles determinades que posseeixi, en propietat o en arrendament, 
el 31 de maig de la campanya en què sol·licita aquests drets, respecte a les quals 
encara no posseeixi cap dret de pagament bàsic. El valor d’aquests drets es calcula 
tal com s’indica a la lletra a).

En aquest cas, a més, quan el valor dels drets de pagament que ja posseeix 
l’agricultor, en propietat o en arrendament, sigui inferior a la mitjana regional a la 
qual es refereix la lletra a), es poden augmentar els valors unitaris anuals d’aquests 
drets fins a la mitjana regional esmentada.»

b) Les lletres b) i c) de l’apartat 2 queden modificades de la manera següent:

«b) Un agricultor que no posseeixi drets de pagament, en propietat o en 
arrendament, que tingui dret a rebre aquests drets de la reserva nacional d’acord 
amb l’article 24 i que els sol·liciti, ha de rebre un nombre de drets de pagament igual 
al nombre d’hectàrees admissibles determinades que posseeixi, en propietat o en 
arrendament, el 31 de maig de la campanya en què presenti la seva sol·licitud a la 
reserva nacional.

c) Un agricultor que ja posseeix drets de pagament, en propietat o en 
arrendament, que tingui dret a rebre drets de pagament de la reserva nacional 
d’acord amb l’article 24 i que els sol·liciti, ha de rebre un nombre de drets de 
pagament igual al nombre d’hectàrees admissibles determinades que posseeixi, en 
propietat o en arrendament, el 31 de maig de la campanya en què presenti la seva 
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sol·licitud d’accés a la reserva nacional, respecte a les quals encara no posseeixi 
cap dret de pagament en propietat o arrendament.»

Sis. L’article 29 queda redactat de la manera següent:

a) L’apartat 1 se substitueix pel següent:

«1. En el cas de la venda o l’arrendament de drets d’ajuda sense terres s’ha 
de restituir a la reserva nacional el 20% del valor de cada dret excepte si es tracta 
de cessions per la totalitat dels drets efectuades per productors amb un import total 
de drets de pagament bàsic inferior als 300 €, de manera que se’n faciliti la venda 
dels drets.

Tampoc s’aplica aquesta retenció en el cas de venda o arrendament dels drets 
d’ajuda sense terres a agricultors joves que compleixin els requisits que recull 
l’article 25 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre.»

b) La lletra b) de l’apartat 3 queda redactada en els termes següents:

«b) Cessió temporal o definitiva dels drets d’ajuda sense terra en què el cedent 
o el cessionari hagi vist modificada la seva superfície en alguna de les regions on té 
assignats drets de pagament bàsic, com a conseqüència de la intervenció pública 
vinculada a un procés d’expropiació forçosa o un programa públic de concentració 
parcel·lària.»

Set. L’apartat 1 de l’article 30 queda modificat de la manera següent:

«1. El cedent ha de comunicar la cessió dels drets d’ajuda a l’autoritat 
competent davant la qual hagi presentat la seva última sol·licitud única, i, juntament 
amb aquesta comunicació ha de lliurar els documents necessaris, en funció del tipus 
de cessió escollida, per tal d’acreditar-la. El període de comunicació s’inicia l’1 de 
novembre i finalitza el 31 de maig de l’any següent, tot i que cada comunitat 
autònoma pot endarrerir l’inici de la comunicació de cessions a una data no posterior 
a la d’inici del termini de presentació de la sol·licitud única.»

Vuit. L’apartat 1 de l’article 35 queda redactat de la manera següent:

«1. Els drets de pagament activats el 2015 per un agricultor que participi en 
aquest règim es consideren drets activats per a tot el període de participació de 
l’agricultor en aquests.

La participació en el règim de petits agricultors suposa presentar, en cada 
campanya, la sol·licitud única segons l’article 86.5 del Reial decret 1075/2014, de 19 
de desembre, i declarar, almenys, un nombre d’hectàrees admissibles segons el que 
estableix l’article 86.6 del Reial decret esmentat.»

Nou. L’annex VI se substitueix pel següent:

«ANNEX VI

Model de cessió de drets de pagament bàsic

Cessió de drets d’ajuda

DADES DEL CEDENT:

Nom i cognoms/raó social: …………………..……………..........
NIF: …………………..……………..............................................
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IDENTIFICACIÓ DELS DRETS CEDITS I DE LA REGIÓ A LA QUAL 
PERTANYEN (S’han d’utilitzar els codis identificatius oficials dels drets a la base de 
dades nacional de gestió de drets).

1.–……………………………… (%) 2.–………………………………. (%)
3.–……………………………… (%) 4.–………………………………. (%)
5.–……………………………… (%) 6.–…......................................... (%)
7.–……………………………… (%) 8.–……………………………….. (%)
9.–……………………………… (%) 10.–……………………………..... (%)

DATA DE LA CESSIÓ: …………………..……………

SIGNATURA DEL CEDENT

DADES DEL CESSIONARI:

Nom i cognoms/raó social: …………………..……………
NIF: …………………..……………..............................................

SIGNATURA DEL CESSIONARI

MOTIU DE LA CESSIÓ (Marqueu el que sigui procedent):

Venda o cessió definitiva de drets de pagament bàsic sense terra (20% de 
retenció).

Venda o cessió definitiva de tots els drets de pagament bàsic sense terra en cas 
de cedents amb imports totals de pagament bàsic inferiors als 300 euros.

Venda o cessió definitiva de drets de pagament bàsic sense terra a un agricultor 
que inicia l’activitat agrària.

Venda o cessió definitiva de drets de pagament bàsic amb terra o cessions 
assimilades (hectàrees admissibles).

Venda o cessió definitiva de drets de pagament bàsic sense terra on el cedent o 
el cessionari hagi vist modificada la seva superfície en alguna de les regions com a 
conseqüència de la intervenció pública.

Venda o cessió definitiva de drets de pagament bàsic sense terra a un agricultor 
jove.

Arrendament de drets de pagament bàsic sense terra (20% de retenció).
Arrendament de drets de pagament bàsic sense terra on el cedent hagi vist 

reduïda la seva superfície en alguna de les regions com a conseqüència de la 
intervenció pública.

Arrendament de drets de pagament bàsic sense terra a un agricultor jove.
Arrendament de drets de pagament bàsic amb terra (hectàrees admissibles).
Finalització anticipada d’un arrendament de drets de pagament bàsic sense 

terra.
Finalització anticipada d’arrendaments de drets de pagament bàsic amb terra.
Herències.
Jubilacions de l’activitat agrària en què el o els cessionaris dels drets siguin 

familiars de primer grau del cedent, i programes aprovats de cessament anticipat o 
incapacitat laboral permanent del cedent.

Canvis del règim o l’estatut jurídic del titular que comportin un canvi de NIF.
Fusions o agrupacions en persones jurídiques o ens sense personalitat jurídica.
Escissions de persones jurídiques o d’agrupacions de persones físiques.
Renúncia voluntària a favor de la reserva nacional.

Nota: s’ha d’adjuntar tota la documentació que sol·liciti l’autoritat competent i 
que sigui necessària per justificar el tipus de cessió sol·licitat.
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Model d’acord tripartit entre les parts per a la cessió dels drets en el cas 
d’explotacions amb la base territorial arrendada

Per als casos en què la utilització i l’administració de l’explotació es transfereixi 
entre un arrendatari de terres (1) que finalitza el contracte d’arrendament, i el nou 
arrendatari de les terres esmentades (2), s’ha d’associar la cessió dels drets de 
pagament bàsic a la formalització d’un contracte d’arrendament de terres entre el 
propietari d’aquestes (3) i el nou titular de l’explotació esmentat anteriorment (2), 
que provi que hi ha continuïtat en la gestió de l’explotació entre els dos arrendataris.

En aquests casos, de manera conjunta amb el model de cessió de drets que es 
va a establir entre 1 i 2, s’ha de signar de manera simultània el següent acord 
d’arrendament de les terres de l’explotació entre el propietari de les terres (3) i el 
nou arrendatari (2) que és el cessionari dels drets:

El Sr….., NIF (3) en qualitat d’arrendador, mitjançant la signatura d’aquest 
document, acorda transferir al Sr..…., NIF (2) en qualitat de NOU arrendatari, la 
relació de parcel·les que a continuació es detallen i que havien estat amb contracte 
d’arrendament, ara expirat, sota la titularitat del Sr.……….., NIF (1)

Referència SIGPAC Municipi Nombre d’hectàrees

Els sotasignats declaren que les dades i la documentació que aporten són 
certes,

……………………….., …… de…………….... de 201...

El propietari (3),

Signat: ……………………..…..…..

La part arrendatària (1) que finalitza la relació contractual amb el propietari

Signat: ……………………..…..…..

L’arrendatari (2),

Signat: ……………………..…..…..

Documentació annexa:

Document de finalització d’arrendament.

Escriptura pública o document privat liquidat dels impostos que graven 
l’arrendament de finques rústiques.

Altres documents a especificar pels interessats..........................……… »
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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 punt 2 de l’apartat I de l’annex I del Reial decret 1077/2014, de 19 de desembre, pel 
qual es regula el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles, se substitueix pel 
següent:

« 2. Informació alfanumèrica:

La base de dades alfanumèrica conté la següent informació mínima de cadascun 
dels recintes: codis d’identificació, superfície, coeficient d’admissibilitat en pastures, 
perímetre, codi d’ús assignat, incidències detectades en la subdivisió, coeficient de 
regadiu, pendent mitjana, elegibilitat, nombre d’arbres de fruits de clofolla per 
espècies (ametller, garrofer, avellaner, noguera i festuc) i regió del règim de 
pagament bàsic (segons defineix l’article 7 del Reial decret 1076/2014, de 19 de 
desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament bàsic de la política 
agrícola comuna), així com altra informació que es determini a la mesa de 
coordinació.

Per a cada parcel·la SIGPAC, s’ha de recollir la referència cadastral 
corresponent.

A més, la cartografia de superfícies d’interès ecològic ha d’incloure informació 
alfanumèrica almenys sobre el tipus i la superfície ponderada.»

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.

S’afegeixen dos nous paràgrafs al final de la BCAM 6 de l’apartat 2 de l’annex II 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, amb el contingut següent:

«L’aplicació de purí a les superfícies agrícoles no es pot efectuar mitjançant 
sistemes de plat o ventall ni canons, tot i que les comunitats autònomes poden 
establir excepcions, atenent les característiques específiques de les superfícies 
afectades, incloses les condicions orogràfiques i climàtiques, o altres motius, i 
aquestes han de quedar degudament justificades.

Els fems sòlids s’han d’enterrar després de la seva aplicació en el mínim termini 
de temps possible. No obstant això, es poden exceptuar d’aquesta obligació, si la 
comunitat autònoma així ho estableix, els tipus de cultiu mitjançant sembra directa 
o conreu mínim, les pastures i els cultius permanents, i quan l’aportació del fem sòlid 
es faci en cobertora amb el cultiu ja instal·lat.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener de 2018.

Madrid, 10 de novembre de 2017.

FELIPE R.

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