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 21615 REAL DECRETO 1618/2005, do 30 de decembro, 
sobre aplicación do réxime de pagamento único 
e outros réximes de axuda directa á agricultura 
e á gandaría. («BOE» 313, do 31-12-2005.)

O Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 
de setembro de 2003, polo que se establecen disposi-
cións comúns aplicables aos réximes de axuda directa 
no marco da Política Agrícola Común e se instauran 
determinados réximes de axuda aos agricultores e polo 
que se modifican os regulamentos (CEE) 2019/93, (CE) 
1452/2001, (CE) 1453/2001, (CE) 1454/2001, (CE) 1868/94, 
(CE) 1251/1999, (CEE) 1254/1999, (CE) 1673/2000, (CEE) 
2358/1971 e (CE) 2529/2001, permite que os Estados 
membros poidan dispoñer dun período transitorio para 
a aplicación do réxime de pagamento único, establecido 
no seu título III.

A Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fis-
cais, administrativas e da orde social, establece no seu 
artigo 120, como normativa básica a aplicación en todo 
territorio a escala nacional da modalidade de aplicación 
do réxime de pagamento único a que se refiren os arti-
gos 66 a 69 do Regulamento (CE) 1782/2003 do Conse-
llo, do 29 de setembro de 2003. En España, o réxime de 
pagamento único aplicarase na modalidade de aplica-
ción parcial establecida nos artigos citados para o 
réxime dos cultivos herbáceos relacionados no anexo IX 
do dito regulamento e para certos pagamentos nos sec-
tores de gando vacún e de ovino e caprino. Polo tanto, 
estes sectores recibirán unha axuda ligada, independen-
temente dos importes que perciban pola activación 
cada ano dos dereitos de pagamento único con carácter 
desligado. Tamén entran no réxime de pagamento único 
as axudas desligadas dos diferentes sectores relaciona-
dos no anexo I do Real decreto 1617/2005, do 30 de de-
cembro, polo que se regula a concesión de dereitos aos 
agricultores dentro do réxime de pagamento único.

A aplicación do artigo 69 do Regulamento (CE) 
1782/2003, do Consello, do 29 de setembro de 2003, 
posibilitou a adaptación ás nosas características e nece-
sidades das orientacións establecidas na reforma reco-
llida no dito regulamento. Por iso, concédeselles unha 
axuda adicional aos produtores de algodón e de tabaco 
e aos gandeiros nos sectores de vacún de carne e de 
leite. Estes pagamentos están condicionados ao cumpri-
mento de requisitos que teñen por obxecto fomentar a 
calidade e mellorar a comercialización da produción, 
esencialmente, co fin de que cubran a demanda especí-
fica solicitada polo mercado, o aproveitamento das con-
dicións adecuadas de determinadas zonas, a conserva-
ción de razas gandeiras autóctonas e a mellora do 
ambiente.

Por outro lado, no título IV do Regulamento (CE) 
1782/2003, do Consello, do 29 de setembro de 2003, 
recóllense axudas específicas aos agricultores produto-
res de trigo duro de alta calidade, proteaxinosas, arroz, 
patacas para fécula, froitos de casca, cultivos enerxéti-
cos, sementes, oliveiral, algodón e tabaco.

Por equidade distributiva, equilibrio económico-
agronómico co secaño, e dado que no regadío o trigo 
duro non é a única alternativa de cultivo posible para o 
aproveitamento do solo, xa que se poden cultivar tanto 
cereais como cultivos hortícolas, industriais e de diversa 
índole, as superficies de regadío deben de ser excluídas 
da axuda suplementaria ao trigo duro nas zonas defini-
das como tradicionais de cultivo, de acordo co estable-
cido neste real decreto.

Co fin de continuar facendo viable a produción de 
froitos de casca en España, é conveniente que a axuda 

alcance un determinado nivel. Por outro lado, as espe-
ciais características de produción e a competencia das 
importacións, aconsellan establecer unha axuda adicio-
nal para a abeleira. Os Estados membros poden outor-
gar unha axuda nacional, ademais da comunitaria, e 
dado que existe un tope máximo financeiro global den-
tro deste réxime de axudas, no caso de ser necesario 
aplicar un coeficiente corrector, España pode conceder 
unha axuda nacional, parte da cal é conveniente que se 
realice con cargo ao orzamento do Ministerio de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación. Pola súa parte, as comu-
nidades autónomas poderán conceder unha axuda con 
cargo aos seus orzamentos. Non obstante, o importe 
total das axudas citadas non pode exceder un límite 
máximo por hectárea para evitar distorsións entre os 
mercados das diferentes zonas produtoras.

O Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 
de setembro de 2003, establece un concepto de organi-
zación interprofesional e uns requisitos que non coinci-
den cos establecidos pola Lei 38/1994, do 30 de decem-
bro, reguladora das organizacións interprofesionais 
agroalimentarias, polo que se procede a establecelos de 
acordo coa norma comunitaria.

A normativa comunitaria recolle a posibilidade de 
manter unha parte das axudas aos sectores vacún, 
ovino e caprino ligadas á produción. No caso do ovino e 
caprino, segundo o establecido no artigo 67 do Regula-
mento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de setembro 
de 2003, optouse pola opción de desacoplamento par-
cial do 50 por cento. No caso do sector vacún, elixiuse a 
opción recollida no artigo 68 do dito regulamento, que 
permite manter ligada o 100 por cento da prima á vaca 
nutriz, o 100 por cento da prima ao sacrificio de xatos e 
o 40 por cento da prima ao sacrificio de adultos.

É necesario, polo tanto, determinar os requisitos de 
obrigado cumprimento ligado aos sistemas de axudas 
directas vixentes a partir da campaña 2006/07, ou ano 
natural, segundo os casos, que se inicien a partir do 1 de 
xaneiro de 2006.

O Regulamento (CE) 795/2004 da Comisión, do 21 de 
abril de 2004, que establece disposicións de aplicación 
do réxime de pagamento único previsto no Regula-
mento (CE) 1782/2003 do Consello, polo que se estable-
cen disposicións comúns aplicables aos réximes de 
axuda directa no marco da política agrícola común e se 
instauran determinados réximes de axuda aos agricul-
tores, debe ser aplicado e, ao mesmo tempo, considerar 
os seus preceptos específicos referentes á modalidade 
de aplicación do pagamento único que será implemen-
tada en España.

Hai que ter en conta para as axudas ligadas e especí-
ficas o Regulamento (CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 
de outubro de 2004, polo que se establecen as disposi-
cións de aplicación do Regulamento (CE) 1782/2003 do 
Consello naquilo que respecta aos réximes de axuda 
previstos nos títulos IV e IV bis do dito regulamento e á 
utilización das terras retiradas da produción con vistas á 
obtención de materias primas.

É preciso aplicar o Regulamento (CE) 796/2004 da 
Comisión, do 21 de abril de 2004, polo que se estable-
cen disposicións para a aplicación da condicionalidade, 
a modulación e o sistema integrado de xestión e control 
previstos no Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello 
polo que se establecen disposicións comúns aplicables 
aos réximes de axuda directa no marco da política agrí-
cola común e se instauran determinados réximes de 
axuda aos agricultores.

Con vistas a posibilitar un control eficaz, disponse a 
identificación única dos produtores que presenten soli-
citudes para diferentes réximes de axuda e a identifica-
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ción das parcelas agrícolas utilizando as técnicas do 
sistema de información xeográfica de parcelas agríco-
las, no sucesivo SIXPAC. Así mesmo, establécese unha 
única solicitude para todos os réximes de axuda por 
superficie, entre os que se encontra o réxime de paga-
mento dos dereitos de pagamento único, e outra solici-
tude para as axudas correspondentes ás primas por 
gando ovino e caprino e para os réximes de pagamen-
tos por gando vacún, que se manteñen ligadas. Non 
obstante, déixase á escolla dos Estados membros que a 
solicitude correspondente ao sector gandeiro se inclúa 
na «solicitude única» e España decidiu adoptar esta 
opción.

Hai que considerar que algunhas disposicións do 
Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de se-
tembro de 2003, xa se aplicaron anteriormente, en espe-
cial, a partir do 1 de xaneiro de 2005 polo que hai que ter 
en conta a lexislación nacional xa desenvolvida con este 
fin e a que se publicou como preparación do estable-
cemento do pagamento único a partir do 1 de xaneiro
de 2006 en particular o Real decreto 2352/2004, do 23 de 
decembro, sobre a aplicación da condicionalidade en 
relación coas axudas directas no marco da política agrí-
cola común e o Real decreto 2128/2004, do 29 de outu-
bro, polo que se regula o SIXPAC.

Malia a directa e inmediata aplicación dos regula-
mentos comunitarios, considerouse conveniente trans-
cribir certos preceptos para facilitar a súa comprensión. 
Por outra parte, debido ao elevado número de regula-
mentos comunitarios e á súa extensión e complexidade, 
por seguridade xurídica, considerouse necesario efec-
tuar no texto as remisións concretas a estes.

Na elaboración desta disposición foron consultadas 
as comunidades autónomas e as entidades representa-
tivas dos sectores afectados.

Na súa virtude, por proposta da ministra de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello de 
Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros 
na súa reunión do día 30 de decembro de 2005,

D I S P O Ñ O :

TÍTULO PRELIMINAR

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Este real decreto ten por obxecto establecer a 
normativa básica aplicable aos seguintes réximes de 
axuda comunitarios establecidos no Regulamento (CE) 
1782/2003 do Consello, do 29 de setembro, polo que se 
establecen as disposicións comúns aplicables aos réxi-
mes de axuda directa no marco da política agrícola 
común e se instauran determinados réximes de axuda 
aos agricultores e polo que se modifican os regulamen-
tos (CEE) 2019/93, (CE) 1452/2001, (CE) 1453/2001, (CE) 
1454/2001, (CE) 1868/94, (CE) 1251/1999, (CE) 1254/1999, 
(CE) 1673/2000, (CEE) 2358/1971, (CE) 2529/2001:

a) Pagamento desligado correspondente ao réxime 
de pagamento único para os titulares de dereitos conce-
didos en virtude do Real decreto 1617/2005, do 30 de 
decembro, polo que se regula a concesión de dereitos 
aos agricultores dentro do réxime de pagamento único. 
Os réximes que se incluíron no novo de pagamento 
único son os relacionados no seu anexo I.

b) Pagamentos ligados aos produtores de cultivos 
herbáceos, relacionados no anexo IX do Regulamento 

(CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de setembro de 2003, 
e aos de vacún, ovino e caprino. Estes pagamentos 
encóntranse recollidos nos capítulos 10, 11 e 12 do títu-
lo IV do dito regulamento.

c) Pagamentos específicos aos produtores de: trigo 
duro, proteaxinosas, arroz, froitos de casca, cultivos 
enerxéticos, patacas para fécula, sementes, algodón, 
oliveiral e tabaco.

d) Pagamentos adicionais aos produtores por apli-
cación do artigo 69 do Regulamento (CE) 1782/2003 do 
Consello, do 29 de setembro de 2003, ao programa 
nacional de desenvolvemento da Política Agrícola 
Común (en adiante PAC) nos sectores do algodón, 
tabaco e gando vacún de carne e de leite.

2. Tamén se regula a utilización das terras retiradas 
da produción cuxa superficie xustifica dereitos de reti-
rada, para cultivar materias primas para a obtención de 
produtos con destino non alimentario.

3. Así mesmo, establécense as bases para a aplica-
ción en España do sistema integrado de xestión e con-
trol de determinados réximes de axudas comunitarios, 
de acordo co previsto no Regulamento (CE) 1782/2003 
do Consello, do 29 de setembro de 2003.

4. Este real decreto será de aplicación en todo o 
territorio nacional, salvo na Comunidade Autónoma de 
Canarias onde se aplicarán os seus programas específi-
cos e, se é o caso, o disposto na disposición transitoria 
terceira.

Artigo 2. Definicións.

Para os efectos deste real decreto, entenderase por:
a) «Autoridade competente»: o órgano competente 

da comunidade autónoma para a tramitación, resolu-
ción e pagamento das axudas a que se refire este real 
decreto.

b) «Agricultor»: a persoa física ou xurídica ou agru-
pación de persoas físicas ou xurídicas, con independen-
cia da forma xurídica da agrupación ou dos seus mem-
bros, cuxa explotación se encontre no territorio español 
e que exerza unha actividade agraria.

c) «Explotación»: o conxunto de unidades de pro-
dución administradas por un mesmo agricultor, en cada 
campaña, que se encontren no territorio español.

d) «Utilización»: a utilización que se faga da super-
ficie en termos de tipo de cultivo ou cuberta vexetal ou 
a ausencia destes.

e) «Parcela SIXPAC»: superficie continua de terreo 
cunha referencia alfanumérica única representadas gra-
ficamente no Sistema de Información Xeográfica de 
Parcelas Agrícolas, en adiante, SIXPAC.

f) «Recinto SIXPAC»: cada unha das superficies 
continuas de terreo dentro dunha parcela SIXPAC, cun 
uso agrícola único dos definidos no SIXPAC.

g) «Oliveiral»: a parcela oleícola cultivada por un 
único agricultor e definida no anexo XXIV do Regula-
mento (CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro 
de 2004, polo que se establecen as disposicións de apli-
cación do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello 
naquilo que respecta aos réximes de axuda previstos 
nos títulos IV e IV bis do dito regulamento e á utilización 
das terras retiradas da produción con vistas á obtención 
de materias primas, para os efectos da axuda ao olivei-
ral.

h) «Réximes de axuda por superficie». O réxime de 
pagamento único, e todos os réximes de axuda estable-
cidos no título IV do Regulamento (CE) 1782/2003 do 
Consello, do 29 de setembro de 2003, excepto os esta-
blecidos nos capítulos 7, 11 e 12.
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i) «Réximes de axuda por gando». O réxime de pri-
mas por gando ovino e caprino e os réximes de paga-
mentos por gando vacún, previstos nos capítulos 11 e 12 
do título IV do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, 
do 29 de setembro de 2003.

j) «Superficie forraxeira»: a superficie da explota-
ción, incluídas as superficies utilizadas en común e as 
que estean dedicadas a un cultivo mixto, dispoñible 
durante todo o ano natural, para a cría de bovinos, ovi-
nos ou caprinos, de acordo  co disposto no artigo 8 do 
Regulamento (CE) 796/2004 da Comisión, do 21 de abril 
de 2004, polo que se establecen disposicións para a 
aplicación da condicionalidade, a modulación e o sis-
tema integrado de xestión e control previstos no Regu-
lamento (CE) 1782/2003 do Consello, polo que se esta-
blecen disposicións comúns aplicables aos réximes de 
axuda directa no marco da política agrícola común e se 
instauran determinados réximes de axuda aos agricul-
tores. Non se contabilizarán nesta superficie:

1.º As construcións, os bosques, os corgos nin os 
camiños.

2.º As superficies que se empreguen para outros 
cultivos beneficiarios dun réxime de axuda comunitario 
ou que se utilicen para cultivos permanentes ou hortíco-
las.

3.º As superficies ás cales se aplique o réxime de 
apoio fixado para os produtores de determinados culti-
vos herbáceos, utilizadas para o réxime de axuda para 
as forraxes desecadas ou obxecto dun programa nacio-
nal ou comunitario de retirada de terras.

k) «Período de retención»: o período durante o cal 
un animal polo que se solicita unha axuda se debe man-
ter na explotación.

l) «Vaca nutriz»: a vaca que pertenza a unha raza 
cárnica ou que proceda dun cruzamento con algunha 
desas razas e que forme parte dun rabaño que estea 
destinado á cría de xatos para a produción de carne.

m) «Xovenca»: o bovino femia a partir da idade de 
8 meses que aínda non parise.

n) «Ovella»: a femia da especie ovina que parise 
cando menos unha vez ou que teña un ano de idade 
como mínimo.

o) «Cabra»: a femia da especie caprina que parise 
cando menos unha vez ou que teña un ano de idade 
como mínimo.

p) «Código NC», código da nomenclatura combi-
nada establecido no Regulamento (CEE) 2658/87 do 
Consello, do 23 de xullo de 1987, relativo á nomencla-
tura arancelaria e estatística e ao arancel aduaneiro 
común.

q) «Pagamento desligado»: axuda á renda do 
réxime do pagamento único non subordinada á produ-
ción de ningún produto específico.

r) «Pagamento ligado»: pagamento directo subor-
dinado á produción dun produto específico.

Artigo 3. Superación de superficies ou do número de 
animais.

1. No caso dos réximes de axuda en que se recollan 
superficies básicas nacionais, o Ministerio de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, en función da información 
de superficies recibida das comunidades autónomas, 
calculará antes do 31 de outubro de cada ano as even-
tuais superacións das superficies ou subsuperficies 
básicas, e comunicaralles ás comunidades autónomas 
os correspondentes coeficientes de axuste que se  apli-
carán ás superficies, excepto no caso do algodón en que 
se comunicará o importe axustado da axuda.

2. Para os réximes da prima específica ás proteaxi-
nosas e aos cultivos enerxéticos recollidos nos capítu-
los 2 e 5 do título IV do Regulamento (CE) 1782/2003 do 
Consello, do 29 de setembro de 2003, as comunidades 
autónomas aplicarán os coeficientes de axuste estable-
cidos pola Comisión Europea.

3. No caso dos réximes de primas gandeiras en 
que se recollan un número máximo de animais, o Minis-
terio de Agricultura, Pesca e Alimentación, en función 
da información recibida das comunidades autónomas, 
calculará antes do 15 de maio, do ano seguinte ao da 
presentación da solicitude de axuda, as eventuais supe-
racións dos límites máximos e comunicaralles ás comu-
nidades autónomas os correspondentes coeficientes de 
redución.

Artigo 4. Superación dos límites orzamentarios.

1. Os pagamentos directos afectados por un límite 
orzamentario non poderán superar o límite establecido 
para cada liña de axuda.

2. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción, baseándose na información recibida da totalidade 
das comunidades autónomas, correspondente a cada 
unha das liñas de axuda, verificará o respecto aos lími-
tes orzamentarios e comunicaralles ás comunidades 
autónomas o coeficiente que se deba aplicar aos impor-
tes que se pagarán por cada réxime de axuda.

Artigo 5. Condicionalidade.

Todo agricultor que solicite un ou varios dos paga-
mentos directos relacionados no artigo 1 debe cumprir 
na súa explotación os requisitos legais de xestión e as 
boas condicións agrarias e ambientais establecidos no 
Real decreto 2352/2004, do 23 de decembro, sobre a 
aplicación da condutibilidade en relación coas axudas 
directas no marco da Política Agrícola Común.

Artigo 6. Modulación e importe adicional.

1. Todos os importes dos pagamentos previstos 
neste real decreto con cargo á Sección de Garantía do 
Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agrícola 
(FEOGA) reduciranse no catro por cento no ano 2006 e 
no cinco por cento no 2007 e sucesivos. Os importes 
obtidos desta medida destinaranse, unha vez deducido 
o montante correspondente ao importe adicional da 
axuda, a sufragar gastos no marco de desenvolvemento 
rural.

2. Os agricultores que reciban pagamentos direc-
tos ao abeiro do Regulamento (CE) 1782/2003 do Conse-
llo, do 29 de setembro de 2003, percibirán un importe 
adicional de axuda que será igual a aquel que resulte de 
aplicar a porcentaxe de redución prevista no punto 1 ao 
conxunto de todos os pagamentos ata os primeiros 
5.000 euros.

3. A suma total de todos os importes adicionais da 
axuda que se concedan non poderá superar o límite 
máximo establecido para España no anexo II do citado 
regulamento.

Artigo 7. Solicitude.

1. Os agricultores que desexen obter no ano 
algunha ou algunhas das axudas citadas no artigo 1, xa 
sexan do réxime de pagamento único, dos restantes 
réximes de axuda ou de varios deles, deberán presentar 
unha solicitude única na cal se relacionen a totalidade 
das parcelas agrícolas da explotación.
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2. Incluirá as utilizacións especiais e demais utiliza-
cións citadas no artigo 14.1. do Regulamento CE) 
796/2004 da Comisión, do 21 de abril de 2004.

3. O detalle dos requisitos correspondentes á soli-
citude de axuda para cada un dos réximes de axuda 
exprésanse na regulación específica de cada un deles e 
acreditaranse da forma exposta no título IV e anexos 
correspondentes.

TÍTULO I

Réximes de axuda por superficie

CAPÍTULO I

Disposicións comúns

Artigo 8. Compatibilidade.

1. As parcelas declaradas para o pagamento dos 
dereitos de axuda dentro do réxime de pagamento 
único pódense utilizar para as actividades agrarias 
expresadas no artigo 14. Por conseguinte, o pagamento 
dentro do dito réxime é compatible cos pagamentos 
derivados dos réximes correspondentes ás utilizacións 
permitidas.

Non obstante, no caso de que a superficie aceptada 
para a certificación de sementes, e para a que se solicite 
a axuda para as sementes, se utilice tamén para xustifi-
car dereitos de axuda dentro do réxime de pagamento 
único, deducirase do importe da axuda para as semen-
tes o importe da axuda do réxime de pagamento único 
para a superficie de que se trate, ata un límite de 0. 
Exceptúanse desta dedución as axudas ás sementes de 
cereais e oleaxinosas relacionadas nos puntos 1 e 2 do 
anexo XI do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, 
do 29 de setembro de 2003.

2. A superficie obxecto dunha solicitude de axuda 
para os cultivos enerxéticos non é admisible para xusti-
ficar os dereitos de retirada no réxime de pagamento 
único.

3. Tanto a superficie utilizada para cultivar nas 
terras retiradas da produción produtos non alimentarios 
como a superficie destinada a produtos con destino 
enerxético, non é admisible para se beneficiar dos 
apoios recollidos no capítulo VIII do título II do Regula-
mento (CE) 1257/1999 do Consello, do 17 de maio de 
1999, sobre a axuda ao desenvolvemento rural a cargo 
do Fondo Europeo de Orientación e Garantía Agrícola 
(FEOGA) e polo que se modifican e derrogan determina-
dos regulamentos, excepto no referente aos custos de 
establecemento de especies de crecemento rápido.

4. Nun ano dado, non se poderá presentar respecto 
dunha parcela agrícola máis dunha solicitude de paga-
mento por superficie en virtude dun réxime financiado 
de conformidade coa letra b do punto 2 do artigo 1 do 
Regulamento (CE) 1258/1999 do Consello, sobre o finan-
ciamento da política agrícola común e o artigo 32 do 
Regulamento (CE) 1782/2003, do Consello, do 29 de se-
tembro de 2003.

Non obstante, recóllense as seguintes compatibili-
dades establecidas no Regulamento (CE) 1973/2004 da 
Comisión, do 29 de outubro de 2004:

a) Prima específica á calidade do trigo duro e paga-
mento aos cultivos herbáceos, incluído o suplemento de 
pagamento ao trigo duro.

b) Prima ás proteaxinosas e pagamento aos culti-
vos herbáceos.

c) Axuda específica ao arroz e axuda ás sementes 
de arroz.

d) Axuda aos cultivos enerxéticos e pagamento 
aos cultivos herbáceos.

e) Pagamento aos cultivos herbáceos e ás semen-
tes destes cultivos relacionados no anexo XI do Regula-
mento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de setembro 
de 2003.

5. A retirada voluntaria considérase un cultivo den-
tro do réxime de cultivos herbáceos.

Artigo 9. Superficie mínima por solicitude.

1. A superficie mínima por solicitude do réxime de 
cultivos herbáceos en conxunto, e para cada un dos 
réximes específicos recollidos nos capítulos 1, 2, 3, 5 e 
9, da prima específica á calidade do trigo duro, a prima 
ás proteaxinosas, a axuda específica ao arroz, a axuda 
aos cultivos enerxéticos e a axuda para as sementes 
respectivamente, do título IV do Regulamento (CE) 
1782/2003 do Consello, do 29 de setembro de 2003, será 
de 0,3 hectáreas.

2. Para o réxime de axuda aos froitos de casca, ao 
algodón, ao oliveiral e ao tabaco e no réxime de paga-
mento único a superficie mínima será de 0,1 hectáreas.

Artigo 10. Datas límites de sementeira.

As datas límite de sementeira para os cereais, incluí-
dos trigo duro e millo, oleaxinosas, proteaxinosas, liño 
non téxtil, liño e cánabo para a produción de fibras, 
arroz e tabaco, son as seguintes:

a) 31 de maio, para todos os cereais, excepto o 
millo doce, e para as oleaxinosas, as proteaxinosas, o 
liño non téxtil e o liño téxtil.

b) 15 de xuño, para o millo doce e o cánabo para a 
produción de fibras.

c) 20 de xuño para o transplante de tabaco.
d) 30 de xuño, para o arroz.

CAPÍTULO II

Pagamento desligado no réxime de pagamento único

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIÓNS REFERENTES Á UTILIZACIÓN 
DOS DEREITOS

Artigo 11. Dereitos de axuda co fin de obter o paga-
mento único.

1. Os dereitos de axuda de pagamento único xusti-
ficaranse segundo os criterios establecidos no artigo 11 
do Real decreto 1617/2005, do 30 de decembro, e con-
forme a información solicitada no anexo XI deste real 
decreto.

2. Cada dereito de axuda por que se solicite o 
pagamento único deberase xustificar cunha hectárea 
admisible.

3. Cada agricultor deberá xustificar en primeiro 
lugar todos os dereitos de retirada con hectáreas admi-
sibles para tal fin.

4. Cando un agricultor, despois de ter xustificado 
todos os dereitos de axuda completos posibles, nece-
site utilizar un dereito de axuda unido a unha parcela 
que represente unha fracción de hectárea, este último 
dereito de axuda lexitimará para recibir unha axuda cal-
culada proporcionalmente ao tamaño da parcela e con-
siderarase completamente utilizado.
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5. Os dereitos de axuda soamente poderán ser 
declarados para os fins do pagamento polo agricultor 
que está en posesión deles na data límite para a presen-
tación da solicitude única.

Artigo 12. Hectáreas admisibles para efectos da xusti-
ficación de dereitos de axuda normais.

1. Consideraranse hectáreas admisibles:
a) As superficies agrarias da explotación consis-

tentes en terras de cultivo, superficies plantadas de 
lúpulo, superficies de oliveiral plantadas con oliveiras 
antes do 1 de maio de 1998 ou con oliveiras de substitu-
ción e rexistradas no SIXPAC, así como os pasteiros 
permanentes.

b) As superficies plantadas con árbores forestais 
de cultivo curto, Miscanthus sinensis, e Phalaris arundi-
nacea, entre o 30 de abril de 2004 e  o 10 de marzo de 
2005.

c) As superficies plantadas con árbores forestais 
de cultivo curto, Miscanthus sinensis, e Phalaris arundi-
nacea, antes do 30 de abril de 2004 e arrendadas ou 
adquiridas entre o 30 de abril de 2004 e o 10 de marzo de 
2005.

d) As superficies plantadas con cultivos permanen-
tes e polas cales tamén se presentou unha solicitude de 
axuda para cultivos enerxéticos segundo o previsto no 
artigo 88 do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, 
do 29 de setembro de 2003.

2. Non son hectáreas admisibles as superficies 
ocupadas por cultivos permanentes distintos dos cita-
dos no punto anterior ou bosques ou as utilizadas para 
actividades non agrarias.

Artigo 13. Parcelas á disposición do agricultor.

As parcelas de hectáreas admisibles utilizadas para 
xustificar os dereitos de axuda deberán permanecer á 
disposición do agricultor desde o 1 de decembro do ano 
precedente ao 30 de setembro do ano polo cal se soli-
cita o pagamento.

Artigo 14. Utilización agraria das terras.

Os agricultores poderán utilizar as parcelas declara-
das correspondentes ás hectáreas admisibles para xus-
tificar o pagamento dos dereitos de axuda en calquera 
actividade agraria con excepción da produción de froi-
tas e hortalizas, patacas distintas das destinadas á fabri-
cación de fécula, e cultivos permanentes. O lúpulo, as 
oliveiras plantadas antes do 1 de maio de 1998 e as 
novas oliveiras plantadas en substitución destas, e 
rexistradas no SIXPAC, consideraranse cultivos perma-
nentes válidos para xustificar o pagamento dos dereitos 
de axuda.

Artigo 15. Hectáreas admisibles para os efectos da 
xustificación dos dereitos de retirada.

1. Consideraranse hectáreas admisibles para efec-
tos de dereitos de axuda por retirada:

a) Todas aquelas superficies agrarias da explota-
ción ocupadas por terras de cultivo, excepto as superfi-
cies que, na data establecida nas solicitudes de axuda 
por superficie para 2003, estivesen ocupadas por culti-
vos permanentes ou bosques, ou utilizadas para activi-
dades non agrarias ou para pasteiros permanentes 
segundo o establecido no punto 4 do artigo 32 do Regu-

lamento (CE) 795/2004 da Comisión, do 21 de abril de 
2004, que establece disposicións de aplicación do 
réxime de pagamento único previsto no Regulamento 
(CE) 1782/2003 do Consello, polo que se establecen dis-
posicións comúns aplicables aos réximes de axuda 
directa no marco da política agrícola común e se instau-
ran determinados réximes de axuda aos agricultores.

b) As superficies de retirada plantadas de cultivos 
permanentes usadas segundo os requisitos estableci-
dos no artigo 55 b) do Regulamento (CE) 1782/2003 do 
Consello, do 29 de setembro de 2003.

c) As terras de retirada plantadas de cultivos per-
manentes, usadas cos fins establecidos no artigo 6.3 do 
Regulamento (CE) 1251/1999, do Consello, do 17 de 
maio de 1999 polo que se establece un réxime de apoio 
aos produtores de determinados cultivos herbáceos, e 
sobre a cal se cobra un pagamento directo de acordo co 
establecido no artigo 2.2 do citado regulamento.

d) As terras plantadas con cultivos plurianuais na 
data prevista na solicitude de axuda do ano 2003, sen 
prexuízo do establecido no artigo 51 do Regulamento 
(CE) 1782/2003, do Consello do 29 de setembro de 
2003.

2. As superficies que a continuación se indican 
poderanse contabilizar como retiradas da produción a 
raíz dunha solicitude presentada despois do 28 de xuño 
de 1995, para os efectos da xustificación de dereitos de 
axuda de retiradas:

a) As que se retirasen da produción, en virtude do 
disposto nos artigos 22 a 24 do Regulamento (CE) 
1257/1999 do Consello, do 17 de maio de 1999, e que 
non teñan ningún uso agrario nin se utilicen con fins 
lucrativos distintos dos admitidos para as demais terras 
retiradas da produción en virtude deste regulamento, 
ou

b) as superficies que fosen obxecto de forestación 
en virtude do disposto no artigo 31 do Regulamento 
(CE) 1257/1999 do Consello, do 17 de maio de 1999.

3. As parcelas agrícolas retiradas da produción non 
serán de tamaño inferior a 0,1 hectáreas, nin terán 
menos de 10 metros de largo.

4. Os dereitos de retirada non se poderán xustificar 
coas parcelas que se utilicen para cumprir o índice de 
barbeito.

Artigo 16. Condicións aplicables ás parcelas de reti-
rada.

1. As parcelas declaradas para xustificar os derei-
tos de retirada deben permanecer sen cultivar cando 
menos desde o 15 de xaneiro ao 31 de agosto.

2. Non estarán suxeitos á dita obriga as parcelas de 
agricultores que:

a) Xestionen toda a súa explotación en relación 
coa totalidade da súa produción de acordo co Regula-
mento (CEE) 2092/91 do Consello, do 24 de xuño de 
1991, sobre a produción agrícola ecolóxica e a súa indi-
cación nos produtos agrarios e alimenticios.

b) Utilicen as terras retiradas para o cultivo de 
materias primas para a fabricación, dentro da Unión 
Europea, de produtos non destinados en principio á ali-
mentación humana ou animal.

Artigo 17. Uso das terras de retirada.

1. As terras retiradas da produción  manteranse en 
boas condicións agrarias e ambientais de acordo co 
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establecido no artigo 4 do Real decreto 2352/2004, do 23 
de decembro.

2. Con independencia do establecido no artigo 
16.2, as terras de retirada non se poderán destinar a nin-
gún uso agrario nin producir cultivo ningún.

3. Para poder percibir os pagamentos correspon-
dentes aos dereitos de retirada nas parcelas que se pre-
senten para a xustificación destes débese realizar o 
barbeito, salvo nos casos relacionados nos artigos 15 e 
16, de acordo coas seguintes directrices:

a) O barbeito realizarase mediante os sistemas tra-
dicionais de cultivo, de mínimo labor ou mantendo 
unha cuberta vexetal adecuada, tanto espontánea como 
cultivada, para minimizar os riscos de erosión, de apari-
ción de incendios, más herbas, pragas e enfermidades, 
conservar o perfil salino do solo, a capacidade produ-
tiva deste e favorecer o incremento da biodiversidade.

b) As aplicacións de herbicidas autorizados serán 
efectuadas con aqueles que non teñan efecto residual e 
sexan de baixo perigo.

c) No caso de manter unha cuberta vexetal, esta 
non poderá ser utilizada para a produción de sementes 
nin aproveitada baixo ningún concepto con fins agríco-
las antes do 31 de agosto ou antes do 15 de xaneiro 
seguinte, para producir cultivos destinados a seren 
comercializados, excepto naquelas zonas previstas no 
punto 3 do artigo 32 do Regulamento (CE) 795/2004 da 
Comisión, do 21 de abril de 2004.

4. No caso de incumprimento dos puntos 2 e 3, 
aplicarase a base de cálculo das superficies de retirada 
de acordo co establecido no punto 4 do artigo 50 do 
Regulamento (CE) 796/2004 da Comisión, do 21 de abril 
de 2004.

Artigo 18. Condicións dos dereitos especiais.

1. Os agricultores que soliciten pagamento único 
por dereitos especiais quedan exentos da obriga de 
establecer un número de hectáreas admisibles equiva-
lente ao número de dereitos de axuda, a condición de 
que manteñan cando menos o 50 por cento da activi-
dade exercida no período de referencia expresada en 
unidades de gando maior, no sucesivo (UGM). En caso 
de cesión dos dereitos de axuda, esta excepción soa-
mente se manterá en caso de que se cedan todos os 
dereitos de axuda obxecto da excepción.

2. Para o cumprimento do requisito establecido no 
punto anterior, utilizarase a información contida na base 
de datos informatizada creada de conformidade co Real 
decreto 1980/1998, do 18 de setembro, polo que esta-
blece un sistema de identificación dos animais da espe-
cie bovina. No caso do gando ovino e caprino utiliza-
ranse os rexistros do libro de explotación establecidos 
no Real decreto 947/2005, do 29 de xullo, polo que se 
establece un sistema de identificación e rexistro dos 
animais das especies ovina e caprina. Segundo esta 
información:

a) Considerarase que se respectou o requisito rela-
tivo á actividade agraria mínima se, segundo o caso, se 
cumpre, cando menos, ese 50 por cento de actividade 
gandeira durante o período de retención da axuda 
ligada por vaca nutriz ou por ovella e cabra.

b) No caso de non solicitar unha axuda ligada das 
citadas no punto anterior determinarase a media ponde-
rada de animais presentes na explotación durante un 
período de 12 meses que será determinada pola comu-
nidade autónoma competente.

c) Sen prexuízo do disposto nos puntos anteriores, 
a autoridade competente poderá determinar que se 
cumpriu o requisito, comparando a actividade gandeira 
do ano en curso coa exercida durante o período de refe-
rencia.

3. Non se poderá solicitar o restablecemento das 
condicións especiais para estes dereitos unha vez que 
se declarasen cun número equivalente de hectáreas ou 
que se cedesen parcialmente.

Artigo 19. Dereitos de axuda utilizados.

Consideraranse dereitos de axuda utilizados aqueles 
xustificados na solicitude única cuxa superficie resulte 
determinada no sentido do artigo 2.22 do Regulamento 
(CE) 796/2004 da Comisión, do 21 de abril de 2004.

Os agricultores perderán os dereitos que, durante un 
período de tres anos consecutivos, non fosen utilizados 
conforme se indica no punto anterior. Os ditos dereitos 
serán asignados á reserva nacional nos termos previs-
tos no artigo 12 do Real decreto 1617/2005, do 30 de 
decembro.

SECCIÓN 2.ª CULTIVOS CON DESTINO NON ALIMENTARIO NAS 
TERRAS RETIRADAS PARA UTILIZAR OS DEREITOS DE RETIRADA

Artigo 20. Utilización das terras retiradas da produción 
no marco dos dereitos de axuda por retirada para 
cultivos con destino non alimentario.

1. Os agricultores poden utilizar as superficies reti-
radas que serven para a xustificación dos dereitos de 
retirada para obter materias primas para a fabricación 
na Unión Europea de produtos non destinados á ali-
mentación humana ou animal, sen perderen o dereito 
ao pagamento por superficie. Non obstante, se se cul-
tiva remolacha azucreira, topinambo e chicoria, non se 
percibirá o pagamento correspondente ao dereito e soa-
mente se permite o seu cultivo se se cumpren as condi-
cións establecidas no segundo parágrafo do artigo 143.2 
do Regulamento (CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 de 
outubro de 2004.

2. O incumprimento das condicións establecidas 
na normativa europea, entre elas as relativas aos con-
tratos e á entrega da colleita nunha cantidade que 
deberá corresponder cando menos ao rendemento 
representativo fixado para o cultivo en cuestión pola 
comunidade autónoma, dará lugar á perda do paga-
mento dos dereitos de retirada correspondentes ás par-
celas en cuestión.

3. As comunidades autónomas establecerán cada 
ano os rendementos representativos que se deben obter 
efectivamente para os cultivos e superficies do seu 
ámbito territorial, excepto no caso das materias primas 
establecidas no anexo XXII do Regulamento (CE) 
1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 2004.

4. Para os efectos da regulación dos cultivos con 
destino non alimentario, teranse en conta as definicións 
establecidas no artigo 144 do Regulamento (CE) 
1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 2004.

O primeiro transformador pode delegar nunha ter-
ceira persoa a recollida da materia prima entregada 
polo «solicitante», ben que seguirá sendo o único res-
ponsable respecto das obrigas regulamentarias.

5. Os solicitantes que cultiven na terra retirada 
materias primas con destino non alimentario, con 
excepción das enumeradas no anexo XXII do Regula-
mento (CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 
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2004, deberán formalizar cun receptor ou primeiro 
transformador un único contrato por materia prima cul-
tivada de acordo cos requisitos establecidos no artigo 
147 do citado regulamento e presentar un exemplar 
deste xunto coa solicitude de axuda.

6. No caso das materias primas indicadas no anexo 
XXII do Regulamento (CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 
de outubro de 2004, os titulares das explotacións debe-
rán presentar, xunto coa solicitude de axuda, un com-
promiso escrito de que, de seren utilizadas na súa 
explotación ou vendidas, as materias primas en cues-
tión serán destinadas a algún dos fins establecidos no 
anexo XXIII do dito regulamento.

7. Os receptores ou primeiros transformadores 
deberanse comprometer a fabricar algún dos produtos 
mencionados no anexo XXIII do Regulamento (CE) 
1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 2004, cuxo 
valor económico debe ser superior ao de todos os 
demais produtos destinados ao consumo humano ou 
animal que se obteñan durante o dito proceso.

As persoas físicas ou xurídicas que desexen actuar 
por primeira vez, como primeiro transformador ou 
receptor, deberán manifestalo por escrito e con anterio-
ridade á finalización do prazo de presentación das soli-
citudes de axuda, ante a comunidade autónoma onde se 
encontren establecidas.

No dito escrito, o receptor ou primeiro transforma-
dor manifestará expresamente que coñece as condi-
cións e limitacións contidas no Regulamento (CE) 
1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 2004, ache-
gará a información necesaria relativa á cadea de trans-
formación das materias primas, en cumprimento do 
disposto nos artigos 145, 157 e 163 do dito regulamento 
e comprometerase a levar unha contabilidade específica 
que, como mínimo, deberá recoller a información reflec-
tida na citada normativa.

8. Outras obrigas dos solicitantes, e dos receptores 
e primeiros transformadores das materias primas, recó-
llense no anexo VI deste real decreto.

9. As materias primas cultivadas en terras retiradas 
da produción e os produtos que se deriven das ditas 
materias primas non se poderán acoller ás medidas 
financiadas pola Sección Garantía do Fondo Europeo de 
Orientación e Garantía Agrícola de acordo co estable-
cido nas letras a) e b) do punto 2 do artigo 1 do Regula-
mento (CE) 1258/1999 do Consello.

CAPÍTULO III

Pagamentos ligados e réximes específicos.

SECCIÓN 1.ª PAGAMENTOS AOS PRODUTORES DE CULTIVOS 
HERBÁCEOS

Artigo 21. Obxecto.

Concederáselles un pagamento por hectárea aos 
agricultores que produzan os cultivos herbáceos recolli-
dos no anexo IX do Regulamento (CE) 1782/2003 do 
Consello, do 29 de setembro de 2003. A contía determi-
narase atendendo ao establecido no seu artigo 66 e no 
capítulo 10 do título IV do citado regulamento, tendo en 
conta que España optou por acoplar o 25 por cento, 
máximo permitido pola regulamentación comunitaria, 
dentro do réxime de aplicación parcial do pagamento 
único.

Artigo 22. Superficies admisibles para o pagamento 
aos cultivos herbáceos.

Non se poderán presentar solicitudes de pagamen-
tos respecto das superficies que, na data límite de pre-
sentación das solicitudes de axuda por superficie de 
2003, se dedicasen a pasteiros permanentes, cultivos 
permanentes, árbores ou usos non agrícolas, de acordo 
co establecido no artigo 108 do Regulamento (CE) 
1782/2003 do Consello, do 29 de setembro de 2003.

Artigo 23. Plan de rexionalización e índices de bar-
beito.

As zonas homoxéneas de produción, determinadas 
de acordo co establecido no Plan de rexionalización pro-
dutiva de España, así como os rendementos medios dos 
cereais en secaño, de cereais en regadío, de millo en 
regadío e doutros cereais en regadío, diferenciados por 
comunidade autónoma, provincia, comarca agraria e 
termo municipal, se é o caso, que servirán de base para 
a aplicación do sistema de pagamentos por superficie 
aos produtores de determinados cultivos herbáceos, 
son os que figuran no anexo I.

Os índices comarcais de barbeito tradicional para as 
terras de cultivos de secaño, expresados en hectáreas 
de barbeito por cada 100 hectáreas correspondentes á 
suma das acollidas ao réxime de cultivos herbáceos e ás 
hectáreas presentadas para xustificar os dereitos de 
retirada dentro do réxime de pagamento único, que se 
deben respectar con carácter xeral, para se poder bene-
ficiar dos pagamentos por superficie, son os que figuran 
na última columna do anexo I, diferenciados por comu-
nidade autónoma, provincia, comarca agraria e termo 
municipal, se é o caso. Se na declaración de cada agri-
cultor, correspondente a cada campaña, non se respec-
tase este valor, cunha franquía de 10 puntos, o conxunto 
da superficie para a cal se solicita a axuda será axustado 
de forma proporcional a esa diferenza, ata que se 
alcance o valor do índice de barbeito correspondente a 
esa comarca. Non obstante, as comunidades autóno-
mas poderán establecer criterios específicos que permi-
tan aplicar un índice de barbeito diferente a determina-
dos tipos de explotacións agrícolas incluídas en cada 
comarca.

Artigo 24. Subsuperficies de base.

1. As superficies básicas nacionais de secaño e de 
regadío, fixadas no anexo IV do Regulamento (CE) 
1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 2004, que-
dan divididas en 17 subsuperficies básicas de secaño e 
igual número de subsuperficies básicas de regadío, nas 
cales se diferencian as subsuperficies básicas de millo 
de regadío, correspondentes a cada unha das comuni-
dades autónomas, e cuxa dimensión é a que figura no 
anexo II.

2. Non obstante, as superficies e subsuperficies 
citadas no punto anterior, para efectos dos pagamentos 
ligados, diminúense no número de hectáreas que se 
utilizaron, tendo en conta o asentamento das parcelas, 
para xustificar cada campaña os dereitos de retirada.

Artigo 25. Pagamentos por superficie en regadío.

Para os efectos da percepción destes pagamentos, 
terán a consideración de superficie de regadío as parce-
las situadas en recintos considerados como de regadío 
no SIXPAC ou, no seu defecto, as que figuren inscritas 
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como de regadío nun rexistro público establecido pola 
comunidade autónoma competente antes de finalizar o 
prazo de presentación da solicitude única para cada 
campaña.

Artigo 26. Requisitos para optaren aos pagamentos 
por superficie os agricultores produtores de oleaxi-
nosas.

1. Para poderen optar aos pagamentos por superfi-
cie de oleaxinosas, os agricultores deberán utilizar nas 
sementeiras sementes en doses acordes coas prácticas 
tradicionais da zona en que radiquen as parcelas de 
oleaxinosas. Soamente se poderá utilizar semente certi-
ficada. As doses mínimas de sementeira figuran no 
anexo III.

2. Os agricultores terán á disposición dos órganos 
competentes cantos xustificantes poidan servir para 
acreditar o respecto do indicado no punto anterior.

Artigo 27. Prima específica ás proteaxinosas.

Concederáselles aos agricultores produtores de pro-
teaxinosas a prima recollida no capítulo 2 do título IV do 
Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de se-
tembro de 2003.

As proteaxinosas polas cales se pode recibir a axuda 
son as que se encontran dentro do réxime de cultivos 
herbáceos. A prima concederase por hectárea cultivada 
e colleitada despois da fase de maduración leitosa, 
salvo en caso das condicións excepcionais recollidas no 
segundo parágrafo do artigo 77 do regulamento citado.

A Superficie Máxima Garantida é de 1.600.000 ha 
para o conxunto da Unión Europea.

Artigo 28. Requisitos para optaren aos pagamentos 
por superficie os agricultores produtores de liño e 
cánabo destinados á produción de fibra.

O pagamento por superficie de liño e de cánabo des-
tinados á produción de fibra supeditarase:

a) Ao depósito, como máis tarde o 15 de setembro, 
dunha copia do contrato ou do compromiso menciona-
dos no punto 1 do artigo 2 do Regulamento (CE) 
1673/2000 do Consello, do 27 de xullo de 2000, polo que 
se establece a organización común de mercados no sec-
tor do liño e o cánabo destinados á produción de 
fibras.

b) No caso do cánabo, á utilización de semente 
certificada das variedades que figuran no anexo II do 
Regulamento (CE) 796/2004 da Comisión, do 21 de abril 
de 2004, achegando as etiquetas oficiais xunto á solici-
tude.

c) A diferenciar as parcelas do cánabo segundo as 
variedades utilizadas.

Artigo 29. Requisitos para optaren aos diferentes 
pagamentos os agricultores produtores de trigo 
duro.

1. Os agricultores que producen trigo duro, ade-
mais do pagamento xeral correspondente aos cultivos 
herbáceos, poden percibir:

a) O suplemento de pagamento por superficie cul-
tivada de trigo duro, previsto no artigo 105.1 do capítulo 
10 do título IV do Regulamento (CE) 1782/2003 do Con-
sello, do 29 de setembro de 2003, concederase aten-

dendo ás mesmas disposicións e na mesma proporción 
que se citaron no artigo 21.

b) A prima específica á calidade recollida no capítulo 
1 do título IV do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, 
do 29 de setembro de 2003, artigos do 72 ao 75.

2. Os agricultores que opten ao suplemento de 
pagamento por superficie deberán:

a) Recibir o correspondente pagamento por super-
ficie como cereal.

b) Utilizar na sementeira unicamente semente cer-
tificada, cando menos nas doses de sementeira estable-
cida no anexo III, e achegar xunto coa solicitude de 
axuda a proba da súa utilización.

c) Respectar a rotación de cultivos.

Para se beneficiar do suplemento de pagamento por 
superficie ao trigo duro, as superficies para as cales se 
solicite o dito suplemento deberán estar situadas nas 
rexións tradicionais que figuran no anexo IV, cos límites 
máximos establecidos neste.

3. Os agricultores que soliciten a prima específica á 
calidade deberán:

a) Utilizar nas sementeiras unicamente semente 
certificada de variedades que cumpran os requisitos 
establecidos no artigo 10 do Regulamento (CE) 1973/2004 
da Comisión, do 29 de outubro de 2004. As ditas varie-
dades figuran no anexo V.

b) Utilizar cando menos as doses de sementeira e 
cumprir o resto dos requisitos establecidos no punto 2. b).

c) Respectar a rotación de cultivos.

Para se beneficiar da prima á calidade, as superficies 
para as cales se solicite a dita prima deberán estar situa-
das nas rexións tradicionais que figuran no anexo IV, 
cos límites máximos establecidos neste.

4. Os agricultores poñerán á disposición dos orga-
nismos competentes cantos documentos ou xustifican-
tes poidan servir para acreditar o respecto aos puntos 
anteriores.

Artigo 30. Superficies excluídas do dereito ao suple-
mento de pagamento e á prima á calidade do trigo 
duro.

Quedan excluídas do suplemento do pagamento e 
da prima á calidade ao trigo duro, as superficies de 
regadío tal como se definen no artigo 25. Non obstante, 
os titulares de explotacións de regadío en zonas tradi-
cionais que percibisen o suplemento de pagamento en 
superficies de regadío nas campañas de comercializa-
ción 1997/1998 ou 1998/1999, poderán percibir as axudas 
ao trigo duro cultivado en regadío por unha superficie 
máxima igual á maior pola cal percibiu o suplemento no 
período comprendido entre as campañas 1993/1994 e 
1998/1999, ambas inclusive. En todo caso, teñen que 
cumprir os requisitos establecidos no artigo anterior.

Artigo 31. Retirada voluntaria.

1. Os agricultores que soliciten pagamentos por 
superficie aos cultivos herbáceos poderán retirar ata o 
10 por cento da superficie pola cal presentasen unha 
solicitude de pagamento por superficie de cultivos her-
báceos en concepto de retirada voluntaria. A superficie 
de retirada voluntaria non se poderá utilizar para xusti-
ficar dereitos de retirada, dentro do réxime de paga-
mento único.

2. Malia o disposto no punto anterior, permítese 
realizar unha porcentaxe maior de retirada voluntaria co 
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límite máximo correspondente a unha superficie reti-
rada que non supere a cultivada nos seguintes casos:

a) Para as terras de secaño, no caso de concentra-
cións parcelarias e noutros casos especiais debida-
mente autorizados polo órgano competente da comuni-
dade autónoma correspondente, que supoñan un 
cambio da estrutura da explotación independente da 
vontade do produtor.

b) Para as terras de regadío, cando as explotacións 
estean situadas en zonas obxecto de plans de mellora 
do regadío que impliquen concentración parcelaria.

3. Cando as parcelas polas cales se soliciten os 
pagamentos se encontren situadas en comarcas cun 
rendemento asignado no Plan de rexionalización produ-
tiva de España igual ou inferior a dúas toneladas/hectárea, 
permítese retirar con carácter voluntario o 80 por cento 
da superficie para a cal presentasen a solicitude para 
cultivos herbáceos.

4. As terras retiradas no marco deste artigo deben 
cumprir as condicións establecidas nas subalíneas a), b) 
e c) do artigo 17.3.

5. A parcela agrícola de retirada terá como mínimo 
unha superficie de 0,1 hectáreas e unha largura de 10 
metros.

Artigo 32. Excepcións aos solicitantes afectados por 
condicións ambientais ou situacións climáticas 
excepcionais.

En virtude do disposto no artigo 107.6 do Regula-
mento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de setembro 
de 2003, cando razóns derivadas da variabilidade climá-
tica que caracteriza a nosa agricultura determinen a 
aparición de anormalidades nunha campaña, tales 
como os excesos ou carencias de precipitacións, exixen-
cias de protección ambiental de acuíferos sobreexplota-
dos ou con risco de sobreexplotación ou reducións das 
dispoñibilidades de auga para rega, que impidan ou 
limiten severamente o desenvolvemento normal dos 
cultivos nunha zona determinada, así como nos casos 
en que existan condicionantes ambientais previamente 
aprobados, as comunidades autónomas afectadas 
poderán eximir do respecto aos límites establecidos no 
artigo 31 as explotacións agrarias das rexións ou zonas 
afectadas.

As comunidades autónomas comunicaranlle ao 
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación as deci-
sións tomadas ao respecto, as causas que as orixinaron 
e a definición xeográfica-administrativa das zonas 
correspondentes, así como a xustificación da porcen-
taxe máxima establecida de retirada voluntaria total, 
que non poderá exceder en ningún caso o 80 por cento 
da superficie para a cal se soliciten os pagamentos.

SECCIÓN 2.ª OUTROS RÉXIMES DE AXUDA ESPECÍFICOS

Subsección 1.ª Axuda aos cultivos enerxéticos

Artigo 33. Obxecto e requisitos.

Enténdese por cultivos enerxéticos aqueles que se 
utilicen fundamentalmente na produción dos produtos 
enerxéticos recollidos no artigo 88 do Regulamento (CE) 
1782/2003 do Consello, do 29 de setembro de 2003. 
Queda excluída como materia prima a remolacha azu-
creira.

Para os efectos da regulación dos cultivos con fins 
enerxéticos, teranse en conta as seguintes definicións:

«Solicitante»: o produtor que utiliza a totalidade ou 
parte da superficie, excluída a retirada de cultivo para 
activar os dereitos de retirada, para producir materias 
primas con fins enerxéticos.

«Primeiro transformador»: o utilizador das materias 
primas que procede á primeira transformación destas, 
co fin de obter un ou varios dos produtos a que se refire 
o artigo 88 do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, 
do 29 de setembro de 2003.

O primeiro transformador pode delegar nunha ter-
ceira persoa a recepción da materia prima entregada 
polo solicitante, ben que seguirá sendo o único respon-
sable respecto das obrigas establecidas na normativa 
comunitaria.

Os solicitantes que desexen obter a axuda aos culti-
vos enerxéticos, deberán formalizar cun primeiro trans-
formador un único contrato por materia prima cultivada, 
nos termos establecidos no artigo 26 do Regulamento 
(CE) 1973/2004, da Comisión, do 29 de outubro de 2004, 
e presentar un exemplar deste ante a comunidade autó-
noma xunto coa solicitude de axuda superficies.

As obrigas dos solicitantes e dos primeiros transfor-
madores das materias primas recóllense no anexo VII.

As persoas físicas ou xurídicas que desexen actuar 
por primeira vez como primeiro transformador deberán 
manifestalo por escrito, con anterioridade á data límite 
da presentación dos contratos ante a comunidade autó-
noma onde se encontren establecidos, manifestando 
expresamente que coñecen as condicións e limitacións 
contidas no Regulamento (CE) 1973/2004 da Comisión, 
do 29 de outubro de 2004, e demais normativa comple-
mentaria, comprometéndose a levar unha contabilidade 
específica e, en concreto, que cumpren cos controis e as 
obrigas de rexistro do artigo 39 do citado regulamento.

Subsección 2.ª Axuda específica ao arroz

Artigo 34. Requisito das superficies.

1. A axuda específica establecida no capítulo 3 do 
título IV do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, do 
29 de setembro de 2003, aboaráselles aos agricultores 
produtores de arroz polas parcelas agrícolas definidas 
como de regadío no SIXPAC ou que figuren inscritas 
como de regadío nun rexistro público establecido pola 
comunidade autónoma competente.

2. Nas superficies deberanse ter efectuado os tra-
ballos normais requiridos para o cultivo do arroz e este 
ter chegado á floración.

3. As parcelas afectadas por unha solicitude de 
axuda específica aos produtores de arroz non poden ser 
obxecto de ningunha outra solicitude por superficie na 
mesma campaña, salvo a compatibilidade recollida no 
artigo 8.

Artigo 35. Superficie básica nacional e subsuperficies 
básicas.

A superficie básica nacional de arroz establecida 
queda dividida en dez subsuperficies básicas correspon-
dentes a cada unha das comunidades autónomas pro-
dutoras de arroz, cuxa dimensión é a que figura no 
anexo VIII.
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Artigo 36. Declaracións obrigatorias de agricultores e 
industriais arroceiros.

1. Os agricultores de arroz que se acollan ao sis-
tema de axuda específica deben realizar as seguintes 
declaracións:

a) Antes do 15 de outubro, declaración de existen-
cias no seu poder o 31 de agosto anterior.

b) Antes do 15 de novembro, declaración da produ-
ción obtida e da superficie utilizada.

En ambas as declaracións desagregaranse as super-
ficies, tipos e variedades de arroz, de acordo co estable-
cido no artigo 1 do Regulamento (CE) 1709/2003 da 
Comisión, do 26 de setembro de 2003, relativo ás decla-
racións de colleita e existencias de arroz.

Estas declaracións serán presentadas ante a comu-
nidade autónoma onde se presentase a solicitude de 
axuda.

2. Os industriais arroceiros deberán realizar, ante o 
órgano competente da comunidade autónoma onde se 
encontre almacenado o arroz, antes do 15 de outubro, 
unha declaración das existencias de arroz que se encon-
tren no seu poder o 31 de agosto anterior, desagregadas 
tal como establece o artigo 2 do Regulamento (CE) 
1709/2003 da Comisión, do 26 de setembro de 2003.

Subsección 3.ª Axuda aos agricultores produtores de 
pataca con destino a fécula

Artigo 37. Obxecto e requisitos.

1. Concederáselles unha axuda, prevista no artigo 
93 do Regulamento (CE) 1782/2003, do Consello, do 29 
de setembro de 2003, aos produtores que cultiven pata-
cas destinadas á produción de fécula. A axuda refírese á 
cantidade de patacas necesaria para producir unha 
tonelada de fécula. O produtor debe realizar un contrato 
de cultivo co transformador, que se deberá presentar 
ante a comunidade autónoma antes do 30 de xuño.

2. A axuda cobre só a cantidade obxecto do con-
trato e está condicionada a que se lle pague ao agricul-
tor o prezo mínimo establecido no artigo 4 bis do Regu-
lamento (CEE) 1868/94 do Consello, do 27 de xullo de 
1994, polo que se establece un réxime de continxentes 
para a produción de fécula de pataca e ao cumprimento 
dos requisitos establecidos nos artigos 19 a 21 do Regu-
lamento (CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro 
de 2004.

3. A solicitude única débese completar coa presen-
tación da proba de que o agricultor recibiu cando menos 
o prezo mínimo citado no punto anterior.

Subsección 4.ª Axuda aos froitos de casca

Artigo 38. Obxecto e contía das axudas comunitarias e 
nacionais.

1. Concederáselles unha axuda comunitaria xeral 
aos agricultores, logo da súa solicitude en declaración 
única, de 241,50 euros por hectárea ás plantacións de 
amendoeira, abeleira, nogueira, pistacho e alfarrobeira. 
Complementariamente, ás plantacións de abeleira asig-
naráselles unha axuda comunitaria adicional de 105 
euros por hectárea.

2. Unha vez realizados os controis corresponden-
tes sobre as solicitudes recibidas, se o importe obtido 
multiplicando as superficies determinadas polas axudas 
unitarias excede o importe global recollido no artigo 84 

do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de 
setembro de 2003, aplicaráselle un coeficiente corrector 
á axuda comunitaria xeral para evitar a superación do 
dito importe global.

3. No caso en que se precise a aplicación do coefi-
ciente, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
concederá unha axuda nacional, cuxo montante será a 
metade da diferenza entre o importe unitario da axuda 
comunitaria xeral e a axuda resultante da aplicación do 
coeficiente corrector. Esta axuda terá como límite a can-
tidade de 60,375 euros por hectárea.

4. A axuda financiada polo Ministerio de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación transferirase ás comu-
nidades autónomas correspondentes, de acordo coa 
dispoñibilidade orzamentaria existente, conforme o 
establecido no artigo 86 da Lei 47/2003, do 26 de 
novembro, xeral orzamentaria.

Para estes efectos, o Ministerio de Agricultura, Pesca 
e Alimentación transferiralles ás comunidades autóno-
mas os importes necesarios para afrontaren o paga-
mento da axuda nacional, baseándose nas superficies 
para as cales se solicitase axuda, nos posibles remanen-
tes que existan de transferencias anteriores e no importe 
previsto da axuda.

5. As comunidades autónomas poderanlles conce-
der aos agricultores en cuxo territorio existan planta-
cións de froitos de casca que reúnan os requisitos do 
artigo 39 unha axuda por hectárea e ano que, sumada á 
achega do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción, non poderá exceder a cantidade de 120,75 euros 
por hectárea.

Unha vez realizados os controis administrativos e 
sobre o terreo correspondentes á solicitude única, a 
parte da axuda que puidese outorgar unha comunidade 
autónoma con cargo aos seus fondos será aboada ao 
produtor pola comunidade autónoma onde estean 
situadas as parcelas.

6. Se a limitación máxima da axuda nacional do 
punto anterior o permite, concederáselles un comple-
mento da axuda ás superficies cuxo titular sexa agricul-
tor profesional, conforme o disposto no artigo 2.5 da Lei 
19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explota-
cións agrarias, e que manteña tal cualificación na data 
de finalización do prazo de solicitude.

O complemento da axuda, con cargo aos orzamen-
tos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, 
sumado á achega recollida no punto 3, ascenderá ata un 
máximo de 60,375 euros por hectárea, condicionado ás 
dispoñibilidades orzamentarias.

Artigo 39. Requisitos.

Para ter dereito ás axudas as superficies deben cum-
prir os requisitos seguintes:

a) Ter un cultivo homoxéneo, non diseminado, con 
plantación que non poderá estar separada por outros 
cultivos ou plantacións. As parcelas non estarán consti-
tuídas por asociacións de cultivos, excepto que estas 
asociacións o sexan das especies citadas no artigo 38. 
Neste último caso, se a axuda se diferenciase por espe-
cies aboaríase a axuda correspondente á de superficie 
dominante na parcela.

Non obstante, as comunidades autónomas no seu 
ámbito territorial poderán admitir a presenza de árbores 
que produzan froitos distintos, coa condición de que o 
seu número non exceda o 10 por cento do número de 
árbores establecidas no punto seguinte, no que respecta 
a árbores admisibles produtoras de froitos de casca.
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b) Ter unha densidade mínima por hectárea de 80 
árbores para amendoeira, 150 para abeleira e pistacho, 
60 para nogueira e 30 para alfarrobeira.

c) Estar incluídas entre os recursos produtivos 
dunha organización ou agrupación de produtores reco-
ñecida para algunha das categorías que inclúan os froi-
tos de casca, de acordo cos artigos 11 ou 14 do Regula-
mento (CE) 2200/96 do Consello, do 28 de outubro, polo 
que se establece a organización común de mercados no 
sector das froitas e hortalizas, para os produtos citados 
no punto 1 do artigo 38.

d) Ter unha superficie mínima por parcela de 0,1 ha.
Subsección 5.ª Axuda aos produtores de sementes

Artigo 40. Obxecto e requisitos das sementes.

1. Concederáselles a axuda prevista no artigo 99 do 
Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de se-
tembro de 2003, aos produtores de sementes de base 
ou sementes certificadas das especies establecidas no 
seu anexo XI, no cal se indican os importes da axuda 
por especie e variedade que poderán percibir os benefi-
ciarios.

2. A axuda supeditarase, ademais, ao cumprimento 
dos seguintes requisitos para as sementes:

a) Teren sido certificadas oficialmente.
b) Teren sido producidas nas condicións previstas 

no artigo 47 do Regulamento (CE) 1973/2004 da Comi-
sión, do 29 de outubro de 2004. Para iso, deberase pre-
sentar para o seu rexistro, ante o órgano competente da 
comunidade autónoma en cuxo territorio se multiplique 
a semente, o correspondente contrato de multiplicación, 
que inclúa, cando menos, os datos mínimos que figuran 
no anexo XIII, ou a declaración de cultivo, no caso de 
produción en cultivo directo polo establecemento de 
sementes, antes das datas límite que se indican a conti-
nuación:

1.º Para todas as especies, excepto o arroz, ata o 
final do prazo para a presentación da solicitude única 
nas sementeiras de outono, e o 15 de maio, para as 
sementeiras de primavera.

2.º Para as sementes de arroz o 30 de xuño.

c) Teren sido colleitadas no ano no territorio nacio-
nal e comercializadas para a sementeira antes do 15 de 
xuño do ano seguinte á colleita.

Considerarase que se cumpriu o requisito de ter 
comercializado unha semente para a sementeira cando 
fose vendida a un establecemento autorizado e, unha 
vez procesada e envasada, fose certificada oficialmente. 
A venda acreditarase mediante factura, albará ou outros 
documentos que a proben. O establecemento autori-
zado deberá acreditar que a semente, unha vez enva-
sada, precintada e certificada oficialmente, se comercia-
lizou segundo o disposto no artigo 49 do Regulamento 
(CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 2004.

Artigo 41. Beneficiarios.

1. Os beneficiarios destas axudas deberán cumprir 
os seguintes requisitos:

a) Xuntarlle á solicitude única de axuda unha copia 
do contrato de multiplicación ou, en caso de produción 
en cultivo directo, da declaración de cultivo. Non obs-
tante, no suposto das sementeiras de primavera de 
sementes distintas do arroz e no caso das sementes de 
arroz, tanto a declaración de cultivo como o contrato, 
poderán non xuntárselle á dita solicitude, pero debe-

ranse presentar con posterioridade ante a comunidade 
autónoma receptora da solicitude única de axuda, antes 
das datas sinaladas no punto 2 do artigo anterior.

b) Presentar antes do día 30 de abril do ano 
seguinte, ante a comunidade autónoma na cal se pre-
sentou a solicitude única de axuda, a información sobre 
a cantidade de semente certificada producida, expre-
sada en quintais con dous decimais, para a cal se soli-
cita a axuda, por cada especie, xunto co certificado ofi-
cial expedido pola comunidade autónoma 
correspondente no cal deberá figurar, como mínimo a 
identificación da acta de precintaxe (número e data da 
acta); o número de cada lote correspondente á dita acta, 
e a cantidade de semente certificada da totalidade de 
cada lote con indicacións a aquela que lle corresponda a 
ese beneficiario.

Para efectos do indicado no punto anterior, a «certi-
ficación oficial expedida pola comunidade autónoma 
correspondente» consistirá: no caso de produción de 
sementes mediante contrato de multiplicación, no certi-
ficado expedido polo establecemento de sementes, que 
inclúa os datos mínimos que figuran no anexo XIV, unha 
vez que o validase oficialmente o organismo responsa-
ble da certificación da comunidade autónoma que pre-
cintou a semente; e no caso de produción de sementes 
en cultivo directo, unha declaración da entidade produ-
tora de semente, que inclúa os datos mínimos que figu-
ran no anexo XV. Unha vez que o validase oficialmente 
o organismo responsable da certificación da comuni-
dade autónoma que precintou a semente.

2. Para as sementes en que é posible a súa deriva-
ción a usos de alimentación humana ou animal, salvo 
que fosen tratadas ou coloreadas as sementes de forma 
que se imposibilite a dita derivación, deberá quedar 
suficientemente probada, á satisfacción da autoridade 
competente, a súa non-derivación a tales usos.

Subsección 6.ª Axuda específica ao cultivo 
do algodón

Artigo 42. Obxecto.

Concederáselles unha axuda específica por hectárea 
admisible de algodón, recollida no artigo 110 bis do 
Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de set-
embro de 2003, aos produtores de algodón.

O importe da axuda e a superficie básica para España 
establécense no artigo 110 quater do dito regulamento.

Artigo 43. Superficies admisibles, variedades e prácti-
cas agronómicas.

1. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción establecerá, para cada campaña:

a) Os criterios obxectivos sobre a base dos cales as 
terras poderán ser recoñecidas para a axuda específica 
ao algodón. Os criterios deberanse basear na economía 
agrícola das rexións para as cales a produción de algo-
dón é importante, o estado edafoclimático das superfi-
cies en cuestión, a xestión das augas de rega, as rota-
cións, e as técnicas culturais susceptibles de respectar o 
ambiente.

b) As variedades de algodón que, estando recolli-
das no catálogo comunitario, se adapten ás necesidades 
do mercado.

c) As condicións de cultivo e técnicas agronómicas, 
incluída a densidade de plantación, que se deberán res-
pectar, e que permitan manter o cultivo en condicións 
normais ata que se alcance o momento da recolección.
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2. Ademais, as comunidades autónomas poderán 
establecer, ao abeiro do disposto nas normas comunita-
rias, outros criterios ou requisitos adicionais.

3. Os agricultores poñerán á disposición das auto-
ridades competentes cantos xustificantes permitan 
acreditar o cumprimento de todos os requisitos.

Artigo 44. Organizacións interprofesionais autoriza-
das.

1. Para efecto do disposto no artigo 110 quinquies 
do Regulamento 1782/2003 do Consello, do 29 de set-
embro de 2003, consideraranse «organizacións inter-
profesionais autorizadas» as entidades xurídicas com-
postas por produtores de algodón e, cando menos, 
unha ripadora. O principal fin da organización será o 
abastecemento á ripadora de algodón sen ripar de cali-
dade adecuada. O seu financiamento correrá a cargo 
dos seus socios. Deben estar formadas por produtores 
cuxa superficie agrupada de cultivo sexa superior a 
10.000 ha. Un produtor de algodón só poderá pertencer 
a unha organización interprofesional autorizada. Os pro-
dutores que pertenzan a unha organización interprofe-
sional autorizada percibirán unha axuda adicional de 10 
euros por hectárea.

2. Correspóndelles ás comunidades autónomas 
autorizar aquelas organizacións interprofesionais que o 
soliciten. En caso de que unha organización interprofe-
sional comprenda superficies e ripadoras situadas en 
varias comunidades autónomas, a autoridade compe-
tente para a autorización será a da comunidade autó-
noma na cal se sitúen a maioría das ripadoras.

3. As organizacións interprofesionais que desexen 
ser autorizadas para os efectos deste real decreto debe-
rán presentar a solicitude ante a autoridade competente 
para o seu recoñecemento antes do 15 de decembro do 
ano anterior ao do seu inicio de actividade. Non obs-
tante, para a campaña 2006/07, a solicitude poderá ser 
presentada ata o 1 de marzo de 2006.

Na solicitude deberá constar, cando menos, o 
seguinte: datos persoais e cargo que representa na enti-
dade o solicitante, datos da entidade a que representa, 
acreditación do número de ripadoras, de produtores e 
de hectáreas susceptibles de seren sementadas de algo-
dón que representa, e estatutos e regras de funciona-
mento interno da entidade.

4. As organizacións interprofesionais poderán dife-
renciar ata a metade da axuda a que teñan dereito os 
seus produtores, de acordo cos baremos que estable-
zan, que deberán ser autorizados pola autoridade com-
petente para o seu recoñecemento. Para estes efectos 
presentarán o baremo que establezan para as sementei-
ras do ano 2006 antes do 28 de febreiro de 2006. Caso 
de quereren modificar o baremo en campañas posterio-
res, presentarán, antes do 31 de xaneiro, as modifica-
cións en cuestión. Se son aceptadas entrarán en vigor 
para as sementeiras do ano seguinte ao da data de pre-
sentación. As modificacións ao baremo consideraranse 
aprobadas, salvo se a autoridade competente presenta 
obxeccións nun  período dun mes a partir da data de 
presentación. En caso contrario, o organismo compe-
tente, con anterioridade ao último día do mes de 
febreiro, comunicará as obxeccións ás modificacións 
solicitadas.

Se un produtor pertencente a unha organización 
interprofesional autorizada non entrega algodón e ten 
dereito a percibir axuda, o seu importe será o menor 
dos establecidos no baremo.

Non se poderá interromper a aplicación do baremo 
durante a campaña para a cal fose autorizado. Se unha 

organización interprofesional decide interromper a apli-
cación deste, deberá comunicarllo ao organismo com-
petente antes do 31 de decembro da campaña en curso 
e só será aplicable para as superficies sementadas o 
ano seguinte.

Subsección 7.ª Axuda ao oliveiral

Artigo 45. Obxecto e importe máximo.

1. Concederáselle unha axuda ao oliveiral que teña 
un valor ambiental ou social, con obxecto de contribuír 
á súa conservación, de acordo co previsto no artigo 110 
octies do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, do 
29 de setembro de 2003.

2. O importe máximo a nivel nacional desta axuda 
é o recollido no punto 3 do artigo 110 decies do Regula-
mento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de setembro 
de 2003, axustado con acordo ao procedemento indi-
cado no seu artigo 144.2. A súa distribución entre as 
comunidades autónomas indícase no anexo IX deste 
real decreto.

3. Non se pagarán as axudas cando o importe por 
solicitude sexa inferior a 50 euros.

Artigo 46. Categorías de oliveiral.
1. Poderán ser admisibles para a axuda as superfi-

cies de oliveiral situadas en explotacións de pequena 
dimensión, incluídas nas cinco categorías seguintes:

a) Oliveirais en zonas dependentes do cultivo, en 
particular, aquelas cuxa superficie de oliveiral no ámbito 
municipal sexa maior do 80 por cento da superficie 
labrada total.

b) Oliveirais de alto valor cultural e paisaxístico, en 
particular, os de idade avanzada ou en terrazas.

c) Oliveirais en zonas con limitacións permanentes 
do medio natural como alta pendente ou baixa pluvio-
metría.

d) Oliveirais con risco de abandono, en particular, 
os situados en zonas desfavorecidas ou con baixos ren-
dementos.

e) Oliveirais de interese social, en especial, as que 
se sitúen en zonas de tradición oleícola ou en zonas que 
presenten indicadores económicos desfavorables ou 
integrados en sistemas de calidade diferenciada, tales 
como denominacións de orixe ou produción ecolóxica.

2. Para estes efectos, entenderanse por explota-
cións de pequena dimensión aquelas cuxa produción 
media non alcance 57.000 kg de aceite de oliva, incluído 
o 8 por cento correspondente ao aceite de bagazo. Esta 
produción calcularase en función dos rendementos de 
olivas e aceite fixados nos regulamentos (CE) 2225/2000, 
2067/2001, 1845/2002, 1903/2003, e, se é o caso, coas 
conseguintes modificacións, polos cales se fixan os ren-
dementos de olivas e aceite, respectivamente, para as 
campañas 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 
2002/2003.

3. As comunidades autónomas escollerán a cate-
goría ou categorías que se adapten mellor á problemá-
tica específica dos seus oliveirais, podendo modificalas 
unha vez ao ano. En caso de modificación, as novas 
categorías aplicaranse a partir do ano seguinte ao da 
súa adopción.

4. Sobre a base dos datos existentes no SIXPAC e 
das declaracións dos agricultores, as comunidades 
autónomas determinarán, para cada parcela oleícola 
susceptible de se beneficiar das axudas, a categoría a 
que pertenza; así como a seguinte información referida 
ao 1 de xaneiro de 2005: número e localización das oli-
veiras admisibles, número e localización das oliveiras 
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non admisibles, superficie oleícola e superficie oleícola 
admisible da parcela.

Artigo 47. Superficie admisible e importe da axuda.

1. A axuda ao oliveiral concederase por hectárea-
SIX oleícola, calculada conforme o método común que 
se indica no anexo XXIV do Regulamento (CE) 1973/2004 
da Comisión, do 29 de outubro de 2004. Para unha par-
cela oleícola soamente se poderá percibir o importe 
correspondente á axuda establecida para unha das cate-
gorías escollidas pola comunidade autónoma.

2. As comunidades autónomas distribuirán o 
importe máximo que lles corresponda na categoría ou 
as categorías nas cales decida conceder a axuda.

3. As comunidades autónomas establecerán, con 
anterioridade ao 31 de xaneiro de cada ano, o importe 
indicativo da axuda por hectárea-SIG oleícola, para cada 
unha das categorías elixidas no seu ámbito. A axuda 
asignada a cada categoría poderá igualar, pero non 
superar, o nivel dos custos de mantemento, excluídos 
os custos de recolección.

Así mesmo, antes do 31 de outubro do ano de que se 
trate, con base nos datos das solicitudes recibidas, 
determinarán, conforme o previsto no artigo 184.2 do 
Regulamento (CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 de 
outubro de 2004, o importe da axuda por hectárea SIX-
oleícola para cada categoría.

Artigo 48. Condicións de admisibilidade.

O pagamento da axuda estará supeditado ao cum-
primento das condicións seguintes:

a) O oliveiral deberá estar rexistrado no SIXPAC.
b) As superficies deberán ter oliveiras plantadas 

antes do 1 de maio de 1998, ou se o foron despois seren 
de substitución doutras que cumprisen co dito requi-
sito.

c) O número de oliveiras por oliveiral non poderá 
diferir en máis dun 10 por cento do número rexistrado o 
1 de xaneiro de 2005 no SIXPAC.

Subsección 8.ª Axuda ao tabaco

Artigo 49. Obxecto.

Para as colleitas 2006, 2007, 2008 e 2009, poderáse-
lles conceder unha axuda aos agricultores produtores 
de tabaco cru do código NC 2401, de conformidade co 
previsto no capítulo 10 quater do Regulamento (CE) 
1782/2003, do Consello, do 29 de setembro de 2003, 
sempre que cumpran os requisitos establecidos polas 
normas comunitarias e nacionais.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
establecerá, para cada campaña, a axuda por quilo-
gramo de tabaco producido e o seu importe será dife-
rente segundo variedade ou grupo de variedades defini-
das no artigo 188 do Regulamento (CE) 1973/2004 da 
Comisión, do 29 de outubro de 2004; se é o caso, o nivel 
da axuda poderase diferenciar dependendo da calidade 
do tabaco entregado.

Artigo 50. Requisitos.

1. Poderanse beneficiar da axuda os agricultores 
que recibisen primas por entregas de tabaco a empre-
sas de primeira transformación nos anos naturais 2000, 
2001 e 2002. Tamén poderán recibir a axuda aqueles 
agricultores que adquirisen cotas de produción, 

mediante calquera modalidade de transferencia, entre o 
1 de xaneiro de 2002 e o 31 de decembro de 2005.

2. O pagamento da axuda estará supeditado ao 
cumprimento das condicións establecidas no artigo 110 
duodecies do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, 
do 29 de setembro de 2003. O tabaco debe proceder de 
zonas de produción recoñecidas, establecidas por gru-
pos de variedades no anexo XXVI do Regulamento (CE) 
1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 2004. 

Artigo 51. Entregas de tabaco.

1. Excepto en casos de forza maior, os agricultores 
débenlle entregar toda a súa produción á empresa de 
primeira transformación antes do 15 de marzo do ano 
seguinte ao ano da colleita. O tabaco que se vaia entre-
gar deberá cumprir os requisitos establecidos no artigo 
194 e no anexo XXVII do Regulamento (CE) 1973/2004 da 
Comisión, do 29 de outubro de 2004.

2. As entregas de tabaco efectuaranse nos centros 
de transformación ou nos centros de compra autoriza-
dos polo órgano de control competente da comunidade 
autónoma, que deberán contar, cando menos, coas ins-
talacións apropiadas, equipamentos homologados de 
pesaxe e locais adaptados.

3. No proceso de entregas de tabaco será de apli-
cación o establecido nos puntos 2 e 3 do artigo 198 do 
Regulamento 1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro 
de 2004.

4. O órgano competente de control da comunidade 
autónoma onde se realicen as entregas diarias de cada 
un dos produtores emitirá un certificado de control de 
conformidade co disposto no artigo 187 (b) do Regula-
mento (CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 
2004, no cal se certifique que o tabaco foi entregado, 
que lle remitirá ao órgano correspondente da comuni-
dade autónoma competente para o pagamento da 
axuda.

Artigo 52. Importe das axudas.

1. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción fixará os importes unitarios iniciais das axudas, 
antes do 15 de marzo do ano da colleita. Para cada varie-
dade ou grupo de variedades o nivel de axuda non exce-
derá o importe da prima por grupo de variedades fixada 
para a colleita 2005 segundo o Regulamento (CE) 
546/2002, do 25 de marzo de 2002, polo que se fixan, por 
grupos de variedades e por Estados membros, as pri-
mas e os limiares de garantía do tabaco en follas para as 
colleitas de 2002, 2003, e 2004.

2. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción fixará o importe unitario final das axudas por gru-
pos de variedades, nos 15 días laborables seguintes ao 
día no cal todo o tabaco da colleita en curso fose entre-
gado, verificando que o montante total da axuda solici-
tada para o conxunto das variedades non excede o 
límite nacional establecido no artigo 110 terdecies, axus-
tado polo artigo 110 quaterdecies, do Regulamento (CE) 
1782/2003, logo da adaptación lineal dos importes ini-
ciais establecidos.

3. As axudas que se pagarán aos agricultores cal-
cularanse con base no peso da folla de tabaco da varie-
dade ou grupo de variedades correspondentes ao 
mínimo de calidade requirida e aceptada pola empresa 
de primeira transformación. Se o contido de humidade 
é diferente ao fixado no anexo XXVIII do Regulamento 
(CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 2004, 
para a variedade en cuestión, adaptarase o peso do 
tabaco en folla segundo o contido de humidade e o 
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límite de tolerancia fixados neste anexo. O contido de 
humidade determinarase segundo os métodos estable-
cidos no anexo XXIX.

Artigo 53. Contrato de cultivo.

1. Os contratos de cultivo deberán ser asinados 
entre o produtor individual ou a agrupación recoñecida 
de produtores de tabaco e un primeiro transformador 
antes do 15 de febreiro do ano da colleita, excepto no 
caso de forza maior debidamente acreditada.

2. Os contratos realizaranse por variedade ou 
grupo de variedades. O primeiro transformador com-
prométese a recibir a cantidade referida no contrato, e o 
produtor ou, se é o caso, a agrupación de produtores, a 
entregar a dita cantidade, sempre que a súa produción 
llelo permita.

3. Os contratos débense enviar para o seu rexistro 
ao órgano competente da comunidade autónoma na cal 
teña lugar a transformación, dentro dos 15 días naturais 
posteriores á data límite fixada para a súa celebración, 
excepto en caso de forza maior debidamente acredi-
tada. Cando a transformación se realice nunha comuni-
dade autónoma distinta daquela na cal se cultivase o 
tabaco, o organismo competente da comunidade autó-
noma de transformación transmitiralle inmediatamente 
unha copia do contrato rexistrado ao organismo compe-
tente da comunidade autónoma de produción.

4. Cando o contrato se asine entre un transforma-
dor e unha agrupación de produtores débeselle xuntar a 
este a lista de produtores implicados e as cantidades 
máximas que van ser entregadas por cada un, así como 
a localización das súas correspondentes parcelas culti-
vadas e as súas superficies. Toda esta información será 
desagregada por comunidades autónomas.

5. Os requisitos mínimos que deberán incluír os 
contratos establécense no anexo X.

Artigo 54. Agrupacións de agricultores produtores de 
tabaco.

1. A autoridade competente a que se refire o artigo 
14.5 do Real decreto 684/2002, do 12 de xullo, sobre 
regulación do tabaco cru, poderá recoñecer como agru-
pacións de produtores de tabaco as cooperativas agra-
rias, as sociedades agrarias de transformación e cal-
quera outra entidade con personalidade xurídica que 
cumpra os requisitos que se determinan na normativa 
comunitaria e nacional, e en especial, os seguintes:

a) Dispoñer dunha cantidade mínima de 850 tone-
ladas de tabaco, correspondentes a unha superficie 
mínima de cultivo de 250 hectáreas e cun número 
mínimo de 100 produtores.

b) Nas rexións de produción illada de Castilla y 
León, Navarra e zona do Campezo no País Vasco dispo-
rase dunha cantidade mínima de 120 toneladas de 
tabaco, correspondentes a unha superficie mínima de 
cultivo de 35 hectáreas e cun número mínimo de 50 pro-
dutores.

2. Un produtor de tabaco só poderá pertencer a 
unha agrupación de produtores. A adscrición ou non a 
unha asociación por parte dun produtor é voluntaria.

3. As agrupacións de produtores de tabaco non 
poderán exercer a actividade de primeira transforma-
ción.

4. As entidades que desexen ser recoñecidas como 
agrupacións de produtores deberán presentar a solici-
tude, antes do 30 de novembro do ano anterior ao da 
colleita para a cal se solicita o recoñecemento, ante o 

órgano competente da comunidade autónoma onde se 
encontre a maior parte da súa superficie; para a colleita 
2006, a data de solicitude será ata o 18 de xaneiro de 
2006. A actualización dos datos para as sucesivas cam-
pañas deberanse presentar antes da dita data, salvo que 
non variasen, caso en que se manterá o recoñece-
mento.

No caso de que a agrupación non cumpra as condi-
cións para o recoñecemento, deberá efectuar as correc-
cións oportunas para iso e presentar unha solicitude de 
recoñecemento antes do vencemento do prazo para a 
celebración dos contratos de cultivo fixado no punto 1 
do artigo 53, con obxecto de poder manter o recoñece-
mento para a colleita do mesmo ano.

5. As agrupacións de produtores poden, mediante 
demanda explícita dos seus membros, no seu nome e 
pola súa conta realizar as actividades seguintes:

a) Comercializar a produción dos seus membros, 
que comprenderá cando menos o seguinte:

1.º A celebración por parte da agrupación, no seu 
nome e pola súa conta, dos contratos de cultivo para 
toda a produción dos seus membros.

2.º A achega á agrupación da totalidade da produ-
ción dos seus membros, preparada segundo normas 
comúns para a súa entrega aos transformadores.

b) Establecer normas comúns de produción e 
comercialización, e facer que sexan aplicadas polos 
seus membros, principalmente naquilo que respecta á 
calidade dos produtos e á utilización de boas prácticas 
de cultivo e curación.

Artigo 55. Empresas de primeira transformación de 
tabaco.

1. As empresas de primeira transformación defini-
das no artigo 187 (c) do Regulamento (CE) 1973/2004 da 
Comisión, do 29 de outubro de 2004, para poderen des-
envolver as súas actividades en España, deberán estar 
recoñecidas e autorizadas para asinaren contratos de 
cultivo pola autoridade competente a que se refire o 
capítulo VI do Real decreto 684/2002, do 12 de xullo, e 
deberán cumprir os requisitos que alí se establecen e os 
seguintes:

a) Dispoñeren dun delegado ou administrador para 
a xestión da empresa e cando menos dun técnico com-
petente experto no sector; e as súas instalacións de pri-
meira transformación estarán localizadas nas zonas de 
produción recoñecidas para as variedades que comer-
cialicen.

b) Venderán cando menos o 60 por cento do tabaco 
comercializado anualmente, para que o poidan usar 
directamente as empresas manufactureiras ou indirec-
tamente sen un procesamento posterior.

2. As solicitudes de autorización das empresas 
interesadas deberanse presentar ante o órgano compe-
tente, antes do 30 de novembro do ano anterior, ache-
gando a documentación que acredite fidedignamente o 
cumprimento dos requisitos de autorización estableci-
dos na normativa comunitaria e neste artigo; para a 
colleita 2006, a data de solicitude será ata o 18 de 
xaneiro de 2006. O órgano competente fixará a data a 
partir da cal producirá efecto o recoñecemento en caso 
de que este se acepte.
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3. No suposto de incumprimento da data límite de 
pagamento ao produtor do prezo comercial establecido 
no anexo X, letra h), retirarase durante un ano a autori-
zación da empresa de primeira transformación. Cada 
período adicional de 30 días provocará a retirada da 
autorización durante un ano máis ata un máximo de tres 
anos.

TÍTULO II

Réximes de axuda por gando

CAPÍTULO I

Pagamentos ligados aos produtores de gando vacún

SECCIÓN 1.ª DISPOSICIÓNS COMÚNS

Artigo 56. Identificación e rexistro do gando.

Cada animal por que se solicite unha axuda deberá 
estar identificado, rexistrado e dotado do documento de 
identificación conforme as disposicións do Real decreto 
1980/1998, do 18 de setembro, así como o Real decreto 
479/2004, do 2 de novembro, polo que se establece o 
Rexistro xeral de explotacións gandeiras.

Artigo 57. Uso ou tenza de substancias prohibidas.

1. Cando, en aplicación do Real decreto 1749/1998, 
do 31 de xullo, polo que se establecen medidas de con-
trol aplicables a determinadas substancias e os seus 
residuos nos animais vivos e os seus produtos, se 
detecten substancias prohibidas, en virtude do Real 
decreto 2178/2004, do 12 de novembro, polo que se pro-
hibe utilizar determinadas substancias de efecto hormo-
nal e tireostático e substancias betaagonistas de uso na 
cría de gando, ou de substancias utilizadas ilegalmente, 
nun animal pertencente ao gando bovino dun agricultor, 
ou cando se encontre unha substancia ou un produto 
autorizado, pero posuídos de forma ilegal na explota-
ción deste agricultor, en calquera forma, este quedará 
excluído, durante o ano natural en que se efectúe a 
comprobación, do beneficio dos importes previstos nas 
disposicións desta sección, sen prexuízo das responsa-
bilidades de toda índole que se puidesen derivar, espe-
cialmente as previstas na Lei 8/2003, do 24 de abril, de 
sanidade animal.

En caso de reincidencia, o período de exclusión pro-
rrogarase, en función da gravidade da infracción, ata 
cinco anos a partir do ano en que se detectase a reinci-
dencia.

2. En caso de obstrución por parte do propietario 
ou do posuidor dos animais das inspeccións e das 
tomas de mostras necesarias para a aplicación dos 
plans nacionais de control de residuos, así como das 
investigacións e controis recollidos no Real decreto 
1749/1998, do 31 de xullo, aplicaranse as exclusións pre-
vistas no punto 1.

3. Calquera autoridade que, no exercicio das súas 
competencias, detecte algunha das anomalías estableci-
das nos puntos anteriores, deberállelo comunicar ás 
autoridades competentes da xestión e o control das pri-
mas gandeiras da comunidade autónoma onde radique 
a explotación do agricultor.

SECCIÓN 2.ª PRIMA POR VACA NUTRIZ

Artigo 58. Tipos de primas, contía e límites.

As axudas por vaca nutriz, establecidas no artigo 125 
do Regulamento (CE) 1782/2003, do Consello, do 29 de 
setembro de 2003, son de dous tipos, prima por vaca 
nutriz e prima complementaria por vaca nutriz.

A contía destes pagamentos e os límites nacionais 
determinaranse atendendo ao establecido nos artigos 
68 e 69 do Regulamento (CE) 1782/2003, do Consello, do 
29 de setembro de 2003, e no capítulo 12 do título IV.

Artigo 59. Prima por vaca nutriz.

1. O gandeiro que manteña vacas nutrices, logo de 
solicitude, incluída dentro da «solicitude única», poderá 
obter a prima por vaca sempre que reúna os seguintes 
requisitos:

a) Ter asignado un límite máximo individual de 
dereitos de prima, de acordo co establecido no Real 
decreto 1839/1997, do 5 de decembro, polo que se esta-
blecen normas para a realización de transferencias e 
cesións de dereitos de prima e para o acceso ás reser-
vas nacionais respecto aos gandeiros de ovino e caprino 
e dos cales manteñen vacas nutrices.

b) Non ter vendido leite ou produtos lácteos da súa 
explotación durante os doce meses seguintes á presen-
tación da solicitude ou, se o venden, que teñan unha 
cantidade de referencia individual, dispoñible o 31 de 
marzo do ano de solicitude da prima, inferior ou igual a 
120.000 quilogramos.

c) Respectar o período de retención correspon-
dente, para o cal o produtor deberá ter mantido na súa 
explotación, durante cando menos seis meses sucesi-
vos a partir do día seguinte ao da presentación da soli-
citude, un número de vacas nutrices cando menos igual 
ao 60 por cento do número total de animais polo que se 
solicita a prima e un número de xovencas que non 
supere o 40 por cento do citado número total. Calquera 
variación do número de animais obxecto de solicitude, 
incluído o seu traslado, deberá ser comunicado polo 
solicitante á autoridade competente na forma en que 
esta determine.

En caso de que o cálculo do número máximo de 
xovencas, expresado en forma de porcentaxe, dea como 
resultado un número fraccionario de animais, o dito 
número redondearase á unidade inferior se é inferior a 
0,5 e ao número enteiro superior se é igual ou superior 
a 0,5.

2. Serán obxecto de axuda as vacas nutrices e as 
xovencas que pertenzan a unha raza cárnica ou proce-
dan dun cruzamento cunha destas razas e que formen 
parte dun rabaño destinado á cría de xatos para a pro-
dución de carne. Para estes efectos, non se considera-
rán vacas ou xovencas de raza cárnica as das razas 
bovinas enumeradas no anexo XV do Regulamento (CE) 
1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 2004.

3. Cando na explotación se venda leite, para deter-
minar o número de cabezas con dereito a prima, a per-
tenza dos animais ao censo de vacas leiteiras ou ao de 
nutrices establecerase mediante a relación entre a can-
tidade de referencia do beneficiario e o rendemento lei-
teiro medio para España establecido no anexo XVI do 
Regulamento (CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 de 
outubro de 2004.

Non obstante, os produtores que acrediten ante a 
autoridade competente un rendemento leiteiro superior, 
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poderán utilizar este último para a realización do cál-
culo.

Artigo 60. Prima complementaria por vaca nutriz.

1. Os beneficiarios da prima por vaca nutriz pode-
rán obter unha prima complementaria, para o mesmo 
número de cabezas.

2. O financiamento desta prima complementaria 
efectuarase da seguinte forma:

a) Con cargo á sección garantía do Fondo Europeo 
de Orientación e Garantía (FEOGA), se as explotacións 
se encontran nalgunha das rexións definidas nos arti-
gos 3 e 6 do Regulamento (CE) 1260/1999 do Consello, 
do 21 de xuño de 1999, polo que se establecen disposi-
cións xerais sobre os fondos estruturais.

b) Con cargo aos orzamentos xerais do Estado, que 
se transferirán ás comunidades autónomas de acordo 
co disposto no artigo 86.2 da Lei 47/2003, do 26 de no-
vembro, se as explotacións se asentan noutras rexións,

SECCIÓN 3.ª PRIMAS POR SACRIFICIO

Artigo 61. Tipos de primas, contía e límites nacionais.

De conformidade co previsto no artigo 130 do Regu-
lamento (CE) 1782/2003, do Consello do 29 de setembro 
de 2003, poderánselles conceder aos produtores criado-
res de gando vacún primas por sacrificio de bovinos 
adultos e primas por sacrificio de xatos.

A contía destes pagamentos e os límites nacionais 
determinaranse atendendo ao establecido nos artigos 
68 e 69 do Regulamento (CE) 1782/2003, do Consello do 
29 de setembro de 2003, e no capítulo 12 do título IV.

Artigo 62. Condicións de concesión.

1. Os produtores de gando vacún poderán obter, 
logo de solicitude, que se integrará dentro da «solici-
tude única», a prima por sacrificio, cando os seus ani-
mais se sacrifiquen no interior da Unión Europea ou se 
exporten vivos a un país terceiro. A presentación da 
solicitude da prima ao sacrificio realizarase no prazo 
improrrogable dos catro meses seguintes á data do 
sacrificio ou da exportación de animais vivos a países 
terceiros, de acordo co establecido no artigo 86.

2. Serán obxecto de subvención os bovinos que, na 
data de sacrificio:

a) Teñan cando menos oito meses de idade, para 
obteren a «prima polo sacrificio de bovinos adultos», 
ou

b) Teñan máis de 1 mes e menos de 8 meses de 
idade e un peso en canal de 185 quilogramos como 
máximo, para obteren a «prima polo sacrificio de xatos». 
Entenderase que cumpren en todo este requisito os ani-
mais de menos de seis meses.

Nos demais casos, para a determinación do peso en 
canal terase en conta a presentación e a preparación 
das canais que se describe no anexo XVI.

Se, por circunstancias excepcionais, non é posible 
determinar o peso en canal do animal, considerarase 
que se cumpren as condicións regulamentarias sempre 
que o peso «en vivo» non exceda os 300 quilogramos.

3. Para ter dereito á prima, o período de retención 
mínimo será de dous meses. O dito período de reten-
ción deberá ter finalizado cando menos un mes antes do 
sacrificio ou dous meses antes da exportación do ani-

mal. No caso dos xatos sacrificados antes dos tres 
meses de idade, o período de retención será dun mes.

4. Cando o número de animais subvencionables 
supere os límites nacionais previstos, reducirase pro-
porcionalmente o número de animais con dereito a 
prima de cada produtor.

Artigo 63. Declaración de participación dos establece-
mentos de sacrificio.

1. Co fin de simplificar a xestión e facilitar o control 
das primas por sacrificio, os establecementos de sacrifi-
cio autorizados que desexen participar por primeira vez 
como colaboradores no réxime de primas por sacrificio, 
deberanlle comunicar previamente a súa participación á 
autoridade competente da comunidade autónoma na 
cal estean radicados.

2. A declaración de participación conterá, cando 
menos, os seguintes extremos:

a) Identificación do establecemento, incluíndo o 
número de rexistro sanitario e o número de rexistro de 
explotacións atribuído en virtude do Real decreto 
479/2004, do 2 de novembro.

b) O compromiso de levar un rexistro, que poderá 
estar informatizado, relativo aos sacrificios de todos os 
animais bovinos, que inclúa, como mínimo:

1.º Data de sacrificio.
2.º Números de identificación dos animais, de 

acordo co establecido no Real decreto 1980/1998, do 18 
de setembro.

3.º Números de identificación das canais, relacio-
nados cos dos animais.

4.º Peso de cada unha das canais dos bovinos de 
idades comprendidas entre os seis e menos de oito 
meses.

c) Descrición da presentación e a preparación habi-
tual das canais dos bovinos de máis de 1 mes e menos 
de 8 meses que se utiliza no establecemento e o com-
promiso de realizar a determinación do peso das canais 
conforme o procedemento descrito no anexo XVI.

d) O compromiso de se someter aos controis que 
estableza a autoridade competente e colaborar na reali-
zación destes.

e) Autorización expresa ao Ministerio de Agricul-
tura, Pesca e Alimentación, para facer pública a relación 
de establecementos de sacrificio que participan como 
colaboradores no réxime de primas por sacrificio.

3. O incumprimento dalgún dos compromisos con-
tidos na declaración de participación, ou das obrigas 
establecidas no artigo 13 do Real decreto 1980/1998, do 
18 de setembro, ou do prazo establecido para a comuni-
cación das baixas ao servidor central da base de datos 
do sistema de identificación e rexistro dos bovinos, dará 
lugar á exclusión do establecemento da participación no 
réxime de primas durante un ano, sen prexuízo das res-
ponsabilidades de toda índole que se puidesen derivar, 
especialmente as recollidas na Lei 8/2003, do 24 de 
abril, de sanidade animal.

Artigo 64. Proba de sacrificio.

1. Soamente se poderán ter en conta, para efectos 
da prima por sacrificio, os animais que fosen sacrifica-
dos en establecementos de sacrificio que comunicasen 
a súa participación nas ditas primas e que estean rexis-
trados conforme o previsto no Real decreto 479/2004, 
do 2 de novembro.
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2. A comunicación da baixa do animal realizada 
polo establecemento de sacrificio conforme o estable-
cido no artigo 13 do Real decreto 1980/1998, do 18 de 
setembro, terá a consideración de proba de sacrificio. As 
ditas baixas deberán constar no servidor central da base 
de datos do sistema de identificación e rexistro dos bovi-
nos, nunha data anterior ao pagamento da axuda.

3. Ademais, no caso da prima por sacrificio de 
xatos e por petición do produtor, o establecemento de 
sacrificio expedirá unha certificación do peso en canal 
de cada animal incluído nunha solicitude de axuda, 
salvo que lle comunique o dito dato á autoridade com-
petente.

Artigo 65. Concesión da prima ao sacrificio no caso de 
expedición ou exportación dos animais.

1. No caso de expedición de animais subvenciona-
bles a outro Estado membro da Unión Europea, a prima 
solicitarase e concederase en España. A proba de sacrifi-
cio neste caso consistirá nun certificado emitido polo 
matadoiro do Estado membro de destino, que conterá as 
mencións descritas no artigo 121.1.a) do Regulamento 
(CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 2004.

2. Se os animais son exportados a un país non per-
tencente á Unión Europea, as condicións serán as mes-
mas, pero a proba de sacrificio será substituída pola pre-
sentación das probas da exportación, tal e como figura no 
anexo XI. Para estes efectos as cidades de Ceuta e Melilla 
serán consideradas como países terceiros.

CAPÍTULO II

Pagamentos ligados aos produtores de gando ovino 
e caprino

Artigo 66. Tipos de primas, contías e límites nacionais.

Conforme o previsto no capítulo 11 do título IV do 
Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello do 29 de se-
tembro de 2003, poderánselles conceder aos produtores 
de ovino e caprino os seguintes pagamentos ligados: 
prima por ovella e prima por cabra e prima adicional por 
ovella e cabra.

A contía destes pagamentos e os límites nacionais 
determinaranse atendendo ao establecido no artigo 67 
do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de 
setembro de 2003, e no capítulo 11 do título IV.

Artigo 67. Condicións xerais de concesión.

1. Para ter dereito ás axudas, os solicitantes debe-
rán:

a) Ter dispoñible un límite individual de dereitos de 
prima, de acordo co establecido no Real decreto 
1839/1997, do 5 de decembro. Este límite non pode ser 
inferior a 10.

Ademais, o número de animais polo cal se presente 
unha solicitude de prima non poderá ser inferior a 10.

b) Manter na súa explotación, durante un período 
de retención de 100 días a partir do día seguinte ao 
último día do prazo de presentación da solicitude, un 
número de ovellas ou cabras, cando menos igual a 
aquel polo cal solicitasen a prima e que, como mínimo, 
teñan un ano de idade ou parisen, o último día do 
período de retención. Calquera variación do número de 
animais obxecto de solicitude, incluído o seu traslado, 
deberallo comunicar o solicitante á autoridade compe-
tente.

c) Cumprir coas obrigas derivadas do Real decreto 
947/2005, do 29 de xullo.

Artigo 68. Relación de produtores de ovino que comer-
cialicen leite e produtos lácteos de ovella.

1. As comunidades autónomas establecerán, nos 
30 primeiros días do período de retención, unha rela-
ción dos produtores de ovino que comercialicen leite e 
produtos lácteos de ovella.

2. Esta relación elaborarase a partir das solicitudes 
presentadas e terá en conta o resultado dos controis 
realizados, así como calquera outra fonte de informa-
ción de que dispoña a autoridade competente, en con-
creto, os datos obtidos dos transformadores ou os dis-
tribuidores respecto da comercialización de leite e 
produtos lácteos de ovella por parte dos produtores.

Artigo 69. Prima por ovella e cabra.

1. O produtor que posúa ovellas na súa explotación 
poderá, logo de solicitude, obter a prima por ovella, de 
acordo coas condicións previstas neste real decreto e na 
normativa comunitaria.

2. O produtor que posúa cabras na súa explotación 
poderá, logo de solicitude, obter a prima por cabra, 
sempre que a súa explotación teña polo menos un 50 
por cento da superficie dedicada á agricultura nalgunha 
das seguintes zonas:

Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia (excepto 
provincias da Coruña e Lugo), Madrid, Región de Mur-
cia, La Rioja, Comunidad Valenciana e todas as áreas de 
montaña, tal como se definen no artigo 18 do Regula-
mento (CE) 1257/1999 do Consello, do 17 de maio de 
1999, situadas fóra destas rexións.

Para tal efecto, e de conformidade co artigo 71 do 
Regulamento (CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 de 
outubro de 2004, as comunidades autónomas compro-
barán periodicamente que todas as zonas enumeradas 
anteriormente seguen cumprindo os criterios sinalados 
no artigo 113.2 do Regulamento (CE) 1782/2003 do Con-
sello, do 29 de setembro de 2003.

3. O período que se vai considerar en relación cos 
produtores de ovino que comercializan leite ou produ-
tos lácteos de ovella é o ano natural correspondente a 
aquel en que se solicita a prima.

Artigo 70. Prima adicional por ovella e cabra.

1. Poderán obter a prima adicional, logo de solici-
tude desta, os produtores de ovino e caprino cuxa 
explotación se encontre situada nalgunha das zonas 
desfavorecidas segundo a definición establecida no 
Regulamento (CE) 1257/1999 do Consello, do 17 de maio 
de 1999, sempre que cando menos o 50 por cento da 
superficie da súa explotación dedicada á agricultura se 
sitúe nas ditas zonas. Ademais, no caso de produtores 
de cabras, estas zonas desfavorecidas deberán corres-
ponder ás zonas citadas no segundo parágrafo do punto 
2 do artigo anterior.

2. A prima adicional concederáselles tamén, logo 
de solicitude, aos produtores que practicasen a transhu-
mancia como práctica tradicional nos dous últimos 
anos, sempre que:

a) Cando menos o 90 por cento dos animais polos 
cales se solicita a prima paza durante 90 días consecuti-
vos nunha das zonas definidas no punto 1.
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b) A sede da súa explotación estea situada nunha 
das zonas establecidas no anexo XVII.

TÍTULO III

Pagamentos por aplicación do artigo 69 do Regula-
mento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de se-
tembro de 2003, ao Programa nacional de desen-

volvemento da PAC en España

CAPÍTULO I

Pagamentos adicionais no sector do algodón

Artigo 71. Axuda no sector do algodón.

1. A axuda concederáselles aos agricultores que 
entreguen na ripadora un produto de calidade san, 
cabal e comercial, exento de restos de plásticos, que 
cumpra, cando menos, os seguintes requisitos:

a) Ter unha porcentaxe máxima de humidade do 12 
por cento.

b) Ter unha porcentaxe máxima de materias estra-
ñas do 5 por cento.

2. A axuda aboarase por hectárea de algodón na 
cal se alcance un limiar mínimo de produción por hectá-
rea, determinado pola comunidade autónoma corres-
pondente para cada termo municipal, e cuxa produción 
cumpra os requisitos recollidos no punto anterior.

3. As comunidades autónomas poderán establecer, 
con base nos criterios do punto anterior, varios tramos 
de axuda, definindo para cada un un importe diferente 
desta, así como outros requisitos complementarios de 
calidade.

4. As ripadoras que desexen colaborar neste 
réxime de axudas:

1.º Presentarán, na comunidade autónoma onde 
radique a súa sede social, unha solicitude de participa-
ción. Nela debe figurar o compromiso de levar unha 
contabilidade material de algodón sen ripar, algodón 
ripado e subprodutos obtidos, recolléndose a cantidade 
recibida e o seu contido en humidade e impurezas.

2.º Responderán da exactitude e veracidade das 
operacións contabilizadas.

3.º Poñerán á disposición da administración a súa 
contabilidade para as comprobacións e controis que 
resulten necesarios.

5. O algodón sen ripar que entre na ripadora non 
poderá saír dela salvo causa de forza maior e logo de 
comunicación á administración.

Artigo 72. Cálculo da axuda.

1. O importe global da axuda será do dez por cento 
do límite máximo correspondente a este sector, dentro 
do límite nacional establecido no artigo 41 do Regula-
mento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 de setembro 
de 2003.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
establecerá antes do 15 de marzo de cada campaña 
unha axuda unitaria de referencia que será igual para 
toda a superficie de algodón cuxa produción cumpra os 
requisitos mínimos establecidos, sen prexuízo de que a 
comunidade autónoma poida aplicar os criterios de 
diferenciación mencionados no punto 3 do artigo 71.

2. Antes do 15 de febreiro do ano seguinte ao da 
solicitude, as ripadoras que participen no réxime de axu-
das enviaranlle á autoridade competente da comunidade 
autónoma en que foi recoñecida unha relación de todos 
os produtores que efectuasen entregas no cal se reco-
llan, para cada un deles, o total de quilos entregados de 
cada unha das categorías establecidas pola comunidade 
autónoma onde radique a explotación do produtor.

CAPÍTULO II

Pagamentos adicionais no sector do tabaco

Artigo 73. Obxecto.

Durante o período 2006-2009, os agricultores produ-
tores de tabaco poderán recibir un pagamento adicional 
para a realización de actividades importantes para 
mellorar a calidade e a comercialización do tabaco.

O importe total dos pagamentos adicionais determi-
narase aplicando unha retención do cinco por cento ao 
límite máximo nacional das axudas desligadas do 
tabaco, de conformidade co establecido no artigo 69 do 
Regulamento 1782/2003, do Consello, do 29 de setem-
bro de 2003.

Artigo 74. Beneficiarios.

Poderanse beneficiar desta axuda todos os cultivado-
res que presenten o seu tabaco, con independencia do 
grupo de variedades cultivado (I, II, III e IV), a unha agru-
pación de produtores recoñecida para a súa comercializa-
ción pola industria de primeira transformación, e que se 
deberá ter producido segundo as normas de produción e 
comercialización establecidas pola agrupación, respecto 
do cumprimento de boas prácticas agrícolas e dos requi-
rimentos cualitativos determinados polas empresas 
transformadoras, en virtude dun contrato de cultivo.

Artigo 75. Requisitos.

Deberase mellorar a calidade intrínseca do tabaco 
curado que produce o cultivador e a súa presentación 
ante as empresas transformadoras, co obxecto de 
mellorar a súa comercialización e competitividade.

Os requisitos que deberá cumprir o tabaco no 
momento da entrega á empresa de primeira transforma-
ción serán os seguintes:

1. Proceder de sementes acreditadas producidas 
por empresas publicas ou privadas autorizadas, e espe-
cializadas no cultivo do tabaco.

2. Utilizar no seu cultivo produtos fitosanitarios 
autorizados para o tabaco e recomendados polas 
empresas e industrias do sector.

3. Estar separado por posición foliar, terá sido 
colleitado no seu óptimo de madurez e estará perfecta-
mente curado.

4. Estar libre de materias estrañas sintéticas como 
plásticos, restos de poliuretano e outras, así como de 
materias inorgánicas como pedras, metais, vidro e 
outras, e orgánicas, vexetais e animais.

5. Deberase presentar o tabaco cos contidos de 
humidade de referencia, por grupo de variedades 
seguintes: grupo I, 16 por cento; grupo II, 20 por cento; 
grupos III e IV, 22 por cento; aceptándose unha toleran-
cia máxima do 3 por cento para os grupos I e IV, e do 5 
por cento para os grupos II e III. É dicir, deberanse redu-
cir nun un por cento os límites máximos dos contidos de 
humidade de presentación do tabaco establecidos no 
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Regulamento (CE) 1973/2004, para garantir unha mellora 
na calidade.

Non presentará danos por exceso de humidade nin 
terá un exceso de temperatura debido a unha humidade 
elevada e excesiva presión.

6. O olor será o característico dun tabaco no seu 
óptimo de madurez, propio de cada variedade de 
tabaco, e deberá estar libre de olores estraños (fitosani-
tarios, fertilizantes, combustibles, lubricantes, fumes e 
humidade).

7. Os fardos de tabaco serán homoxéneos e terán 
as dimensións e pesos establecidos polas empresas de 
primeira transformación, e reflectidos contractual-
mente. Estarán perfectamente codificados para permitir 
a súa rastrexabilidade e garantir a súa integridade. Esta-
rán atados exclusivamente con cordas de orixe vexetal 
que non estean tratadas quimicamente para evitar resi-
duos indesexables.

Artigo 76. Importe unitario da axuda adicional.

1. O importe establecerase por quilogramo de 
tabaco entregado ás empresas de primeira transforma-
ción, que cumpra os requisitos establecidos no artigo 
anterior, será uniforme para todos os grupos de varie-
dades e, de ser o caso, poderase diferenciar para incen-
tivar a calidade.

2. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción, antes do 15 de marzo de cada colleita, fixará un 
importe unitario inicial da axuda, que se reducirá lineal-
mente ao final da campaña se se supera o orzamento.

CAPÍTULO III

Pagamentos adicionais no sector do gando vacún

Artigo 77. Exclusións e definicións.

1. Serán excluídos da percepción destes pagamen-
tos aqueles agricultores que incumpran o establecido 
no artigo 57.

2. Para os efectos destes pagamentos adicionais 
entenderase como agricultor a título principal o que 
obtén máis do 50 por cento da súa renda procedente da 
actividade agraria durante o último ano dispoñible e 
cotiza ao réxime especial agrario ou ao réxime de autó-
nomos equivalente desde o 1 de xaneiro do ano de soli-
citude da axuda.

SECCIÓN 1.ª PAGAMENTO ADICIONAL ÁS EXPLOTACIÓNS 
QUE MANTEÑAN VACAS NUTRICES

Artigo 78. Obxecto, contía e límite.

1. O obxecto é concederlles un pagamento adicio-
nal aos agricultores que manteñan vacas nutrices, co fin 
de incentivar o mantemento de actividades gandeiras 
ambientalmente beneficiosas, que realicen unha utiliza-
ción racional dos recursos naturais pacibles e conser-
ven o patrimonio xenético do noso gando.

2. O importe total dos pagamentos adicionais ao 
sector das vacas nutrices será de 47.966.030 euros.

3. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción establecerá anualmente unha contía base por vaca 
nutriz do pagamento adicional.

Artigo 79. Condicións de concesión.

1. Os pagamentos concederánselles aos agriculto-
res polas vacas nutrices que manteñan, teñan ou non 

dereitos de prima, durante cando menos seis meses 
sucesivos a partir do día seguinte ao de presentación da 
solicitude. Non se admitirá un número de xovencas 
superior ao 40 por cento do número total de animais 
solicitados.

2. A concesión destes pagamentos estará supedi-
tada a que a carga gandeira da explotación do solici-
tante non exceda 1.5 UGM por hectárea, dedicada á 
alimentación dos animais nela mantidos, de acordo 
coa declaración de superficie forraxeira realizada polo 
solicitante e calculada segundo o establecido no 
anexo XVIII.

Non obstante, os produtores quedarán exentos da 
aplicación da carga gandeira cando o número de ani-
mais que manteñan na súa explotación e que se deba 
tomar en consideración para a determinación da dita 
carga non supere as 15 UGM.

Artigo 80. Modulación do pagamento adicional por 
estratos do rabaño.

1. O importe por cabeza modularase proporcional-
mente aos efectivos do rabaño, de forma que:

a) Polas primeiras 40 cabezas, cobrarase o paga-
mento adicional completo.

b) De 41 a 70 cabezas, percibiranse dous terzos do 
pagamento adicional.

c) De 71 a 100 cabezas, percibirase un terzo do 
pagamento adicional.

2. En cada rabaño, soamente polas 100 primeiras 
cabezas, se recibirá axuda.

3. No caso de explotacións asociativas, esta modu-
lación será aplicada por cada agricultor a título princi-
pal, na data de finalización do prazo de solicitude. Para 
estes efectos, cando o titular sexa unha persoa física 
computarase como agricultor a título principal o 
cónxuxe e os familiares de primeiro grao, sempre que 
estes cumpran o establecido no artigo 77.2.

SECCIÓN 2.ª PAGAMENTO ADICIONAL Á PRODUCIÓN DE CARNE 
DE VACÚN DE CALIDADE RECOÑECIDA OFICIALMENTE

Artigo 81. Obxecto, importes e límites.

1. O obxecto é concederlles aos agricultores de 
carne de vacún un pagamento adicional para incentivar 
a mellora da calidade e a comercialización da carne de 
vacún.

2. O importe global máximo que se destinará a 
estes pagamentos é de 7 millóns de euros.

3. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción establecerá anualmente a contía do pagamento 
adicional por cabeza dividindo o montante global dos 
fondos entre o número de cabezas que cumpran as con-
dicións de concesión do artigo 82, cun máximo de 200 
cabezas por explotación.

4. O importe da axuda adicional será o mesmo 
para todas as cabezas.

Artigo 82. Condicións de concesión.

O pagamento adicional concederáselles aos agricul-
tores de carne de vacún polas cabezas sacrificadas den-
tro dalgún dos seguintes sistemas de calidade de carne 
recoñecidos oficialmente:

a) Denominacións de orixe protexidas ou indica-
cións xeográficas protexidas.

b) Gandaría ecolóxica ou integrada.
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c) Etiquetaxe facultativa da carne que implique uns 
requisitos superiores aos exixidos na normativa xeral.

SECCIÓN 3.ª PAGAMENTOS ADICIONAIS NO SECTOR LÁCTEO

Artigo 83. Obxecto, contía e límites.

1. O obxecto é concederlles un pagamento aos 
agricultores de explotacións de gando vacún leiteiro 
para favorecer a calidade do leite cru producido nas 
explotacións de gando vacún de leite, co compromiso 
do gandeiro de se acoller a un sistema de aseguramento 
da calidade.

2. O límite dos pagamentos adicionais ao sector 
lácteo será de 19.700.000 euros.

3. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción establecerá anualmente o importe anual do paga-
mento adicional por cada quilogramo de cota dispoñible 
o 31 de marzo de cada ano, que terá un máximo por 
explotación de 500.000 kg. No caso das explotacións 
asociativas, o límite de 500.000 kg será modificado en 
función do número de agricultores a título principal de 
que se compoña na data de finalización do prazo de soli-
citude.

Para estes efectos, cando o titular sexa unha persoa 
física computarase como agricultor a título principal o 
cónxuxe e os familiares de primeiro grao, sempre que 
estes cumpran o establecido no artigo 77.2.

O importe anual obterase dividindo o montante glo-
bal dos fondos entre a cota con dereito a pagamento 
que sumen todos os solicitantes de cada ano.

Artigo 84. Condicións de concesión.

O pagamento adicional concederáselles aos agricul-
tores con explotacións de gando vacún leiteiro que 
cumpran, na data de finalización do prazo de solicitude, 
as condicións seguintes:

1. Que presentasen, xunto coa solicitude, unha 
declaración de se acoller de forma voluntaria ao sistema 
de calidade descrito na Guía de prácticas correctas de 
hixiene que se recolle no anexo XIX, co fin de alcanzar o 
seu cumprimento nos aspectos relacionados coas con-
dicións hixiénico-sanitarias da produción de leite.

En vez da guía, o gandeiro poderase acoller a cal-
quera sistema que asegure a calidade, sempre que 
estea aprobado e verificado pola autoridade compe-
tente.

2. Non ter sido sancionado por incumprimento da 
normativa vixente en materia de calidade do leite cru, 
nos últimos 3 anos anteriores ao ano en que se soliciten 
as axudas.

TÍTULO IV

Solicitudes, control, pagamento das axudas 
e comunicacións

CAPÍTULO I

Solicitudes e declaracións

Artigo 85. Contido da solicitude única.

1. A solicitude única cubrirase nos formularios e 
soportes establecidos para o efecto polas autoridades 
competentes das comunidades autónomas, e deberá 
conter como mínimo a información que se recolle no 

anexo XI e, segundo o réxime de axudas que se solici-
ten, a documentación adicional que se indica nos 
anexos correspondentes.

2. Mediante a presentación de solicitude única no 
ano 2006, os agricultores poderán solicitar a admisión 
ao réxime de pagamento único.

3. Segundo o establecido no artigo 18.2 do Regula-
mento (CE) 796/2004 da Comisión, do 21 de abril de 
2004, en función da información que estea á disposición 
da autoridade competente, esta decidirá a documenta-
ción que deberá presentar o administrado.

Artigo 86. Lugar e prazo de presentación da solicitude 
única.

1. A solicitude dirixirase á autoridade competente 
da comunidade autónoma en que radique a explotación 
ou a maior parte da superficie desta e en caso de non 
dispoñer de superficie onde se encontren o maior 
número de animais.

2. A solicitude única deberase presentar no período 
comprendido entre o día 2 de xaneiro e o segundo ven-
res do mes de marzo, salvo para o ano 2006 en que se 
deberá presentar entre o día 1 de febreiro e o segundo 
venres do mes de marzo.

3. Ademais do previsto no punto anterior, as 
seguintes solicitudes anuais de primas por sacrificio e 
as solicitudes dos pagamentos adicionais á produción 
de carne de vacún de calidade presentaranse nos 
seguintes períodos do ano de solicitude da prima:

a) Do 1 ao 30 de xuño.
b) Do 1 ao 30 de setembro.
c) Do 1 de decembro ao 15 de xaneiro do ano 

seguinte.

O ano do sacrificio ou da exportación determinará o 
ano de imputación dos animais que sexan obxecto 
dunha solicitude de prima por sacrificio.

4. Malia o disposto nos puntos anteriores, admiti-
ranse solicitudes de axudas ata 25 días naturais seguin-
tes ao da finalización do prazo establecido, caso en que 
os importes se reducirán nas porcentaxes establecidas 
nos artigos 21 e 21 bis do Regulamento (CE) 796/2004 da 
Comisión, do 21 de abril de 2004, para cada caso. Se o 
atraso é superior a 25 días naturais, a solicitude consi-
derarase inadmisible.

5. De acordo co indicado no artigo 21.1 do Regula-
mento (CE) 796/2004 da Comisión, do 21 de abril de 
2004, a redución mencionada no punto anterior tamén 
será aplicable respecto á presentación de contratos ou 
declaracións e outros documentos ou xustificantes que 
sexan elementos constitutivos da admisibilidade da 
axuda de que se trate, segundo o previsto nos artigos 12 
e 13 do citado regulamento.

Artigo 87. Modificación das solicitudes.

Os agricultores que presentasen a solicitude única, 
poderán modificala no correspondente a réximes de 
axuda por superficie, segundo se prevé no artigo 15 do 
Regulamento (CE) 796/2004 da Comisión, do 21 de abril 
de 2004, sen penalización ningunha ata o 31 de maio, e 
non se admitirán modificacións despois desa data.

Artigo 88. Comunicación de non-sementeira.

Os agricultores que, nas datas límite de sementeira 
do 15 de xuño para o millo doce e o cánabo para a pro-
dución de fibras, do 20 de xuño para o transplante de 
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tabaco e do 30 de xuño para o arroz, non sementasen ou 
transplantasen, na súa totalidade ou en parte, a superfi-
cie dos cultivos citados declarada na súa solicitude de 
axuda, deberanllo comunicar ao órgano competente da 
comunidade autónoma en que presentaron a solicitude, 
como máis tarde na data límite de sementeira ou trans-
plante fixada para o cultivo, e na forma seguinte:

a) Os que non sementasen ou transplantasen parte 
da superficie declarada dos cultivos en cuestión, debe-
rán cubrir o formulario fixado pola correspondente 
comunidade autónoma, no cal se citarán as parcelas ou 
a parte destas que non fosen sementadas ou transplan-
tadas, así como o cultivo de que se trate.

b) Os que non realizasen sementeira ou transplante 
ningún dos cultivos en cuestión nas superficies declara-
das, deberán comunicalo, facendo constar os datos 
mínimos que figuran no anexo XII.

CAPÍTULO II

Control e pagamento das axudas

Artigo 89. Disposicións xerais.

1. O Fondo Español de Garantía Agraria, en colabo-
ración coas comunidades autónomas, elaborará un plan 
nacional de control para cada campaña.

O plan nacional de control deberá recoller calquera 
aspecto que se considere necesario para a realización 
dos controis, tanto administrativos como sobre o terreo, 
das solicitudes de axudas. Este plan elaborarase de con-
formidade cos criterios especificados no Regulamento 
(CE) 796/2004 da Comisión, do 21 de abril de 2004.

2. As comunidades autónomas elaborarán plans 
rexionais de control axustados ao plan nacional. Os 
plans rexionais deberanlle ser comunicados ao Fondo 
Español de Garantía Agraria.

3. Correspóndelles aos órganos competentes das 
comunidades autónomas a responsabilidade dos con-
trois das axudas reguladas neste real decreto. Naqueles 
casos en que o control das axudas o leven a cabo dúas 
ou máis comunidades autónomas, deberanse estable-
cer, entre as administracións implicadas, os mecanis-
mos de colaboración para a mellor xestión destas.

4. No caso das sementes, o oliveiral e o tabaco, os 
controis anteriores, referidos ás superficies dedicadas 
aos ditos cultivos, complementaranse cos establecidos 
nos seus respectivos regulamentos sectoriais de aplica-
ción.

Artigo 90. Superficies e animais con dereito a paga-
mento.

1. Para efectos do establecemento das superficies e 
animais con dereito a pagamento teranse en conta, 
segundo proceda, as disposicións específicas aplicables 
a cada un dos réximes incluídos no artigo 1, así como as 
establecidas no artigo 3 deste real decreto e no Regula-
mento (CE) 796/2004 da Comisión, do 21 de abril 
de 2004.

2. Os pagamentos correspondentes estarán some-
tidos ás reducións como consecuencia dos límites orza-
mentarios e da modulación recollidos nos artigos 4 e 6 
deste real decreto.

Artigo 91. Resolucións e pagamento.

1. O outorgamento e pagamento ou a denegación 
das axudas a que se refire este real decreto correspón-

delle á autoridade competente da comunidade autó-
noma onde se presente a solicitude.

2. As axudas reguladas neste real decreto financia-
ranse con cargo á Sección Garantía do Fondo Europeo 
de Orientación e Garantía Agraria (FEOGA), coa excep-
ción da prima complementaria por vaca nutriz, segundo 
o previsto no punto 2 do artigo 60, da loita contra a 
mosca da oliveira e de parte da axuda aos froitos de 
casca. Nestes casos, nas resolucións da axuda deberase 
facer constar a parte da axuda financiada con cargo aos 
orzamento do FEOGA-Garantía e a parte financiada con 
cargo aos orzamentos xerais do Estado.

3. No caso das axudas de tabaco, se as normas 
comunitarias permitisen o pagamento a través da agru-
pación, ou os agricultores efectúan unha cesión do 
cobramento a esta, o aboamento íntegro da axuda ou, 
se é o caso, do anticipo, aos seus membros, deberase 
realizar no prazo do 30 días contados desde a súa recep-
ción na agrupación.

Artigo 92. Períodos de pagamento e anticipos.

1. Con carácter xeral, os pagamentos correspon-
dentes ás axudas recollidas no artigo 1 efectuaranse 
entre o 1 de decembro e o 30 de xuño do ano natural 
seguinte.

2. A axuda á pataca para fécula pagaráselles aos 
agricultores, unha vez entregada a totalidade das canti-
dades de pataca que corresponden á campaña, dentro 
dos catro meses seguintes á data en que se presentase 
a proba de pagamento do prezo mínimo por parte da 
industria.

3. Os pagamentos do importe adicional da axuda 
citada no artigo 6.2 efectuaranse, como máis tarde, o 30 
de setembro do ano natural seguinte ao ano de presen-
tación da solicitude única.

4. Os anticipos previstos para os réximes de prima 
por vaca nutriz, prima por sacrificio, axuda ás sementes, 
axuda á pataca para fécula e axuda ao tabaco aboaranse 
nos prazos e condicións establecidos no Regulamento 
1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 2004, para 
cada un deles.

5. No caso das axudas de tabaco, os produtores 
poderán solicitar un anticipo da prima, despois do 16 de 
setembro do ano da colleita, polas cantidades de tabaco 
que poidan entregar, conforme o contrato celebrado, 
cuxo importe máximo será igual ao 50 por cento da 
prima susceptible de aboamento, estando supeditado á 
constitución dunha garantía polo dito importe incre-
mentado nun 15 por cento. A esta solicitude de anticipo 
deberáselle xuntar a documentación a que fai referencia 
o artigo 200.2 do Regulamento (CE) 1973/2004, do 29 de 
outubro de 2004.

O anticipo aboaránllelo aos beneficiarios os organis-
mos pagadores das comunidades autónomas, a partir 
do 16 de outubro do ano da colleita e, como máis tarde, 
30 días naturais despois de solicitalo e de achegar a 
proba da constitución da garantía correspondente.

Para cada unha das variedades, non se poderán 
admitir solicitudes de anticipo da axuda, unha vez ini-
ciadas as entregas correspondentes.

Artigo 93. Devolución dos pagamentos indebidamente 
percibidos.

1. No caso de pagamentos indebidos, os produto-
res deberán reembolsar os seus importes, máis os xuros 
correspondentes ao tempo transcorrido entre a notifica-
ción da obriga de reembolso ao produtor e o reembolso 
ou a dedución efectivas, de acordo co disposto no 
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artigo 73 do Regulamento (CE) 796/2004 da Comisión, 
do 21 de abril de 2004. O tipo de xuro que se vai aplicar 
será o da demora establecido na correspondente Lei de 
orzamentos xerais do Estado.

2. No caso de que os importes que se van reembol-
sar sexan iguais ou inferiores a 100 euros, xuros non 
incluídos, por agricultor e por campaña, poderá non se 
exixir o reembolso.

3. A obriga de reembolso non se aplicará se o 
pagamento indebido é consecuencia dun erro da propia 
autoridade competente ou doutro órgano administra-
tivo e non puidese ser razoablemente detectado polo 
produtor, excepto nos casos que se indican no punto 4 
do artigo 73 do Regulamento (CE) 796/2004 da Comi-
sión, do 21 de abril de 2004.

Artigo 94. Comunicacións das comunidades autóno-
mas.

As comunidades autónomas remitiranlle ao Ministe-
rio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a seguinte 
información:

1. Respecto aos réximes de axuda por superficie:
a) Información xeral.
Antes do 31 de agosto e do 15 de outubro do ano de 

presentación da solicitude, e antes do 15 de xullo do 
ano seguinte, a información segundo se prevé no artigo 
3 do Regulamento (CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 de 
outubro de 2004, dos réximes de axuda por superficie 
indicados nas alíneas b) e c) do punto 1 do artigo 1 deste 
real decreto. Respecto ás axudas ao oliveiral, a informa-
ción será a prevista no artigo 186 do citado regula-
mento.

b) Información específica.
1.º Respecto aos cultivos con destino non alimenta-

rio e aos cultivos enerxéticos:
Antes do 31 de agosto do ano de presentación da 

solicitude, os rendementos representativos estableci-
dos polas comunidades autónomas segundo se dispón 
nos artigos 30 e 153 do Regulamento (CE) 1973/2004 da 
Comisión, do 29 de outubro de 2004.

Antes do 15 de setembro do ano seguinte ao de pre-
sentación da solicitude, a información de cultivos ener-
xéticos e cultivos con destino non alimentario a que se 
refiren os artigos 44 e 169 do Regulamento (CE) 
1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 2004.

2.º Respecto á axuda á pataca para fécula, antes 
do 15 de xuño do ano seguinte ao de presentación da 
solicitude, as cantidades de pataca que se beneficiasen 
da axuda para efectos de lle dar cumprimento ao pre-
visto no artigo 19.1 do Regulamento (CE) 2236/2003 da 
Comisión, do 23 de decembro de 2003, que establece as 
disposicións de aplicación do Regulamento (CE) 1868/94 
do Consello, do 27 de xullo de 1994, polo que se esta-
blece un réxime de continxentes para a produción de 
fécula de pataca.

3.º Respecto á axuda ás sementes, a información a 
que fai referencia o Regulamento (CE) 2081/2004 da 
Comisión, do 6 de decembro de 2004, relativo ás comu-
nicacións dos datos necesarios para a aplicación do 
Regulamento (CEE) 2358/71 sobre organización común 
de mercados no sector das sementes, nas datas indica-
das nestes.

4.º Respecto ás axudas para o algodón:
Antes do 15 de decembro do ano anterior á presen-

tación da solicitude, a súa proposta sobre as variedades 

autorizadas, os criterios de superficie admisible, a den-
sidade mínima de plantación e as prácticas agronómi-
cas exixidas.

Antes do 31 de xaneiro do ano da presentación da 
solicitude, os criterios adoptados a que se refire o punto 
2 do artigo 43.

Antes do 1 de outubro do ano da presentación da 
solicitude, os criterios aos cales se refire o punto 2 do 
artigo 71.

Antes do 15 de abril do ano de presentación da soli-
citude, os nomes das organizacións interprofesionais 
autorizadas así como a superficie que agrupan, os seus 
potenciais de produción, nome dos produtores e ripado-
res que a compoñen e a súa capacidade de ripa.

Antes do 1 de marzo do ano seguinte ao de presen-
tación da solicitude, a cantidade de algodón á cal se lle 
recoñeceu o dereito ao pagamento adicional.

5.º Respecto ás axudas ao tabaco:
Antes do 15 de xaneiro do ano de presentación da 

solicitude: nome e enderezo dos órganos responsables 
do rexistro de contratos de cultivo e nome e enderezo 
das empresas de transformación autorizadas e das 
agrupacións de produtores recoñecidas.

Antes do 30 de xuño do ano de presentación da soli-
citude, información relativa aos contratos presentados.

Antes do 15 de xuño do ano seguinte ao de presen-
tación da solicitude, os datos relativos ás entregas reali-
zadas polas asociacións de produtores ou produtores 
individuais e postas baixo control, correspondentes á 
colleita anterior, correctamente validadas.

Antes do 30 de xuño do ano seguinte ao de presen-
tación da solicitude, os datos relativos á evolución de 
existencias dos primeiros transformadores.

6.º Respecto á axuda aos froitos de casca, para os 
efectos do cálculo da axuda a que se refire o punto 2 do 
artigo 38, as comunidades autónomas comunicarán as 
superficies por especies e en cales delas o titular é agri-
cultor profesional, así como os remanentes existentes 
de transferencias anteriores correspondentes á axuda 
do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

7.º Respecto ás solicitudes ao abeiro do réxime de 
pagamento único.

Como máis tarde o 15 de setembro de 2006 e, como 
máis tarde o 31 de agosto dos anos seguintes, o número 
total de solicitudes, o importe total correspondente aos 
dereitos de axuda que dan dereito ao pagamento e o 
número total de hectáreas subvencionables.

Como máis tarde o 15 de setembro do ano seguinte 
á solicitude, o número total de solicitudes aceptadas 
durante o ano anterior e o importe total correspondente 
aos pagamentos que se concederon.

2. Respecto aos réximes de axuda por gando:
a) Axudas ligadas no sector do vacún.
1.º Información xeral: antes do 1 de setembro do 

ano de presentación da solicitude e antes do 15 de 
febreiro e 15 de xullo do ano seguinte, a información 
prevista no artigo 131 do Regulamento (CE) 1973/2004 
da Comisión, do 29 de outubro de 2004.

2.º A relación dos establecementos de sacrificio do 
seu ámbito territorial que estean colaborando no réxime 
de primas ao sacrificio, notificando nos dez primeiros 
días do mes as modificacións que se produzan respecto 
do mes anterior, para garantir a xestión e o control efi-
caz e que o Ministerio poida facer pública a lista de esta-
blecementos de sacrificio participantes do conxunto do 
Estado.
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3.º Antes do 1 de xuño, 1 de setembro e 1 de de-
cembro do ano de presentación da solicitude de prima 
por sacrificio e antes do 1 de marzo do ano seguinte as 
comunidades autónomas remitirán unha relación dos 
animais obxecto de solicitude que fosen sacrificados 
noutros Estados membros da Unión Europea, agrupa-
dos por establecementos de sacrificio, para as solicitu-
des presentadas, respectivamente, no primeiro, 
segundo, terceiro ou cuarto períodos de presentación.

b) Axudas ligadas no sector do ovino e caprino.
1.º Información xeral: antes do 30 de xuño e 15 de 

outubro do ano de presentación da solicitude e antes 
do 30 de xuño do ano seguinte a información prevista 
no artigo 76 do Regulamento (CE) 1973/2004 da Comi-
sión, do 29 de outubro de 2004.

2.º Unha vez efectuada a avaliación prevista no 
artigo 69.2, as comunidades autónomas notificarán, 
antes do 30 de xuño do ano anterior a aquel en que se 
vaia aplicar a modificación, as zonas que deixasen de 
cumprir os criterios aos cales alude o punto 2 do artigo 
113 do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, do 29 
de setembro de 2003, así como outras zonas que poidan 
cumprir estes criterios e aínda non figuren no artigo 
69.2. No caso destas posibles novas zonas, presentarán 
unha xustificación detallada da súa proposta.

c) Pagamentos adicionais ao sector vacún.
Para darlle cumprimento ao establecido no capítu-

lo III, relativo aos pagamentos por aplicación do 
artigo 69 do Regulamento (CE) 1782/2003 do Consello, 
do 29 de setembro de 2003, as autoridades competentes 
remitiranlle ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación, antes do 1 de marzo do ano seguinte, a 
seguinte información, segundo o caso:

a) o número total de agricultores que presentasen 
a correspondente solicitude,

b) o número de animais polo que solicita o paga-
mento adicional,

c) os quilogramos de cota elixible,
d) tipo de sistema de aseguramento de calidade do 

leite cru,
e) o número de agricultores a título principal e
f) os datos definitivos dos beneficiarios.

Cando se produzan cambios nas informacións reco-
llidas no punto anterior deste artigo, especialmente 
como consecuencia de controis, correccións ou mello-
ras de cifras, a información actualizada deberáselle 
comunicar ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación no prazo de 20 días a partir do momento en que 
se producise o cambio.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, 
coa información subministrada polas autoridades com-
petentes, establecerá antes do 15 de maio do ano 
seguinte o importe do pagamento adicional, de acordo 
con toda a información que faciliten as comunidades 
autónomas.

3. Respecto ao importe adicional da axuda prevista 
no artigo 6:

a) Antes do 31 de agosto do ano seguinte ao de 
presentación da solicitude, a información necesaria dos 
beneficiarios que recibisen pagamentos directos, para 
efectos do previsto no artigo 12.2 do Regulamento (CE) 
1782/2003 do Consello, do 29 de setembro de 2003.

b) Antes do 15 de outubro do ano seguinte ao de 
presentación da solicitude, o importe total da axuda adi-
cional que se concedese, unha vez aplicada, se é o caso, 

a porcentaxe lineal de axuste prevista no artigo citado 
no parágrafo anterior.

4. Calquera outra información que o Ministerio de 
Agricultura, Pesca e Alimentación lles solicite en rela-
ción coas axudas reguladas neste real decreto, para os 
efectos de poder cumprir coas obrigas impostas aos 
Estados membros sobre información á Comisión euro-
pea.

Disposición adicional única. Loita contra a mosca da 
oliveira.

1. Cualifícase de utilidade pública a loita contra a 
mosca do oliveira, Bactrocera oleae, de acordo co dis-
posto no artigo 15 da Lei 43/2002, do 20 de novembro, 
de sanidade vexetal.

2. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción, dentro dos límites establecidos polos créditos dis-
poñibles para estes fins, poderá colaborar coas comuni-
dades autónomas que declarasen a existencia da praga 
e establecesen programas de control das súas 
poboacións, no financiamento dos gastos correspon-
dentes das medidas que se establezan.

Disposición transitoria primeira. Incorporación de 
plans de mellora de froitos de casca e das alfarrobei-
ras.

1. As superficies incluídas nun plan de mellora da 
calidade e da comercialización dos froitos de casca e 
das alfarrobeiras cuxa vixencia expirase antes do 1 de 
xaneiro de 2006 poderanse incorporar ao novo réxime 
de axudas regulado por este real decreto a partir da dita 
data.

2. As parcelas que estean nun plan vixente e cum-
prisen, antes do 1 de xaneiro de 2006, dez anualidades 
por procederen doutro plan máis antigo, poderanse 
incorporar ao novo réxime de axudas regulado por este 
real decreto, a partir da dita data.

3. As comunidades autónomas poderán decidir 
que parcelas incluídas en plans de mellora que cambien 
de titularidade, e cuxo titular estea acollido ao novo 
réxime, se incorporen a este, aínda que as ditas parcelas 
non cumprisen a décima anualidade no plan en que 
estean integradas.

Disposición transitoria segunda. Normas sobre axu-
das ao tabaco, ao aceite de oliva e ao algodón.

1. As agrupacións de produtores de tabaco e as 
empresas de primeira transformación recoñecidas con 
anterioridade á entrada en vigor deste real decreto man-
terán o seu recoñecemento para a colleita 2006; non 
obstante, as empresas de primeira transformación terán 
que cumprir o establecido no artigo 189.1 do Regula-
mento (CE) 1973/2004 da Comisión, do 29 de outubro de 
2004.

2. Continuarán en vigor o artigo 14.5. e o capítulo VI 
do Real decreto 684/2002, do 12 de xullo, a excepción da 
data prevista para a solicitude de autorización das 
empresas de primeira transformación de tabaco.

3. Continuará en vigor o Real decreto 286/2002, 
do 22 de marzo, polo que se regula a axuda á produción 
de aceite de oliva, para a xestión e control da axuda á 
produción relativa ás campañas de comercialización ata 
a campaña 2004/05.

4. Continuará en vigor o Real decreto 330/2002, do 
5 de abril, polo que se concretan determinados aspectos 
da normativa europea reguladora da axuda á produción 
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de algodón, para a xestión e control da axuda á produ-
ción relativa ás campañas de comercialización ata a 
campaña 2005/06.

Disposición transitoria terceira. Vixencia do Real 
decreto 2353/2004, do 23 de decembro, sobre deter-
minados réximes de axuda comunitarios á agricul-
tura para a campaña 2005/2006 e á gandaría para o 
ano 2005.

O Real decreto 2353/2004, do 23 de decembro, sobre 
determinados réximes de axuda comunitarios á agricul-
tura para a campaña 2005/2006 e á gandaría para o 
ano 2005, manterá a súa vixencia para as axudas á 
Comunidade Autónoma de Canarias que non teñan 
aprobado un programa específico de axudas da Unión 
Europea.

Disposición derrogatoria única. Derrogación norma-
tiva.

Quedan derrogadas as seguintes disposicións:
1. Real decreto 543/2004, do 13 de abril, polo que 

se regulan determinadas axudas directas comunitarias 
ao sector lácteo para os anos 2004, 2005 e 2006.

2. Real decreto 684/2002, do 12 de xullo, sobre 
regulación do sector do tabaco cru, salvo o disposto na 
disposición transitoria segunda deste real decreto.

3. Real decreto 330/2002, do 5 de abril, polo que se 
concretan determinados aspectos da normativa euro-
pea reguladora da axuda á produción de algodón, salvo 
o disposto na disposición transitoria segunda deste real 
decreto.

4. Real decreto 286/2002, do 22 de marzo, polo que 
se regula a axuda á produción de aceite de oliva, salvo 
o disposto na disposición transitoria segunda deste real 
decreto.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do artigo 149.1.13.ª 
da Constitución, que reserva para o Estado a competen-
cia exclusiva en materia de bases e coordinación da 
planificación xeral da actividade económica.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desen-
volvemento e modificación.

Facúltase o ministro de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación para ditar cantas disposicións sexan necesarias 
no ámbito da súa competencia para o desenvolvemento 
e aplicación deste real decreto e, en particular, para o 
seguinte:

a) A modificación dos anexos.
b) A modificación das datas que se establecen.
c) Establecer as porcentaxes dos anticipos dos 

pagamentos correspondentes á prima por sacrificio, 
dentro dos límites establecidos na normativa comunita-
ria.

d) Modificar a modulación e demais límites relati-
vos aos pagamentos adicionais no sector do gando 
vacún.

e) Establecer o disposto nos artigos 43.1, 49, 52, 72 
e 76.

f) Modificar as zonas enumeradas no artigo 69.2.
g) Modificar a superficie mínima de cultivo de 

algodón exixida ás organizacións interprofesionais 
autorizadas, mencionada no artigo 44.1.

h) Modificar os requisitos cualitativos para a con-
cesión dos pagamentos adicionais no sector do algodón 
e do tabaco, recollidos nos artigos 71 e 75, respectiva-
mente.

i) Modificar as condicións e requisitos cualitativos 
referidos ás axudas aos froitos de casca e das alfarro-
beiras, de acordo coas modificacións establecidas pola 
normativa comunitaria.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao 
da súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Dado en Madrid o 30 de decembro de 2005.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Agricultura, Pesca

e Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA 
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