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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN
1131 Real decreto 41/2021, do 26 de xaneiro, polo que se establecen as 

disposicións específicas para a aplicación nos anos 2021 e 2022 dos reais 
decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 e 1078/2014, todos eles do 19 de 
decembro, ditados para a aplicación en España da política agrícola común.

O Regulamento (UE) n.º 1307/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 
decembro de 2013, polo que se establecen normas aplicables aos pagamentos directos 
aos agricultores en virtude dos réximes de axuda incluídos no marco da política agrícola 
común e polo que se derrogan os regulamentos (CE) n.º 637/2008 e (CE) n.º 73/2009 do 
Consello, constitúe o marco xurídico actual para o réxime de pagamentos directos. Por 
outro lado, o Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 17 de decembro de 2013, sobre o financiamento, xestión e seguimento da política 
agrícola común, polo que se derrogan os regulamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, 
(CE) n.º 2799/98, (CE), n.º 814/2000, (CE), n.º 1290/2005 e (CE), n.º 485/2008 do 
Consello, establece as normas básicas sobre o sistema de control e sancións que será de 
aplicación ás axudas financiadas con cargo ao Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(Feaga) e ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e, en concreto, 
para os pagamentos directos e as medidas de desenvolvemento rural que se concedan 
por superficie ou cabeza de gando establece a creación dun sistema integrado de xestión 
e control (en diante Sistema integrado).

A aplicación deste marco normativo foi desenvolvida no ámbito nacional principalmente 
a través do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir 
de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, 
así como sobre a xestión e control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao 
desenvolvemento rural, e o Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro, sobre asignación 
de dereitos de réxime de pagamento básico da política agrícola común.

Como complemento necesario ao modelo aplicado no Reino de España do novo 
réxime de pagamento básico, publicouse o Real decreto 1077/2014, do 19 de decembro, 
polo que se regula o sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas (Sixpac), co 
obxectivo de establecer os criterios básicos que deben garantir o correcto funcionamento 
deste instrumento de xestión no marco do sistema integrado de xestión e control e resto 
de réximes de axuda relacionados coa superficie da política agrícola común (PAC).

Por último, este marco regulador completouse mediante o Real decreto 1078/2014, do 
19 de decembro, polo que se establecen as normas da condicionalidade que deben 
cumprir os beneficiarios que reciban pagamentos directos, determinadas primas anuais de 
desenvolvemento rural ou pagamentos en virtude de determinados programas de apoio ao 
sector vitivinícola.

O Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 
decembro de 2013, sobre pagamentos directos, así como o Regulamento (UE) n.º 
1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo á 
axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento 
Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Consello, e o 
Regulamento (UE) n.º 228/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de marzo 
de 2013, polo que se establecen medidas específicas no sector agrícola en favor das 
rexións ultraperiféricas da Unión e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 247/2006 
do Consello, non conteñen o importe da axuda ou os límites nacionais da Unión para os 
anos posteriores a 2020, e, consecuentemente, os seus reais decretos de aplicación non 
conteñen o importe da axuda ou os límites nacionais da Unión para eses anos, o que na 
práctica implica que estas normas non serán aplicables a partir de 2021. Por tanto, é 
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necesario tramitar a súa modificación para incluír os importes e límites pertinentes, unha 
vez que se teñan decidido para o novo marco financeiro plurianual 2021-2027. Ademais, 
no desenvolvemento do Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 17 de decembro de 2013, algunhas normas limitábanse ao período até 2019.

O Regulamento (UE) 2019/288 do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de 
febreiro de 2019, polo que se modifican os regulamentos (UE) n.º 1305/2013 e (UE) 
n.º 1307/2013 no que respecta a determinadas normas sobre os pagamentos directos e a 
axuda ao desenvolvemento rural en relación cos anos 2019 e 2020, establece disposicións 
para o ano natural 2020. Estas normas deberán prorrogarse outra vez durante o período 
transitorio. En prol da clareza e a seguranza xurídica, deben, ademais, engadirse ou 
modificarse algunhas das normas para garantir a continuidade.

Así mesmo, as disposicións sobre o financiamento, xestión e seguimento da PAC 
establecidas no Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 13 de decembro de 2017, e o seu real decreto de aplicación continúan a estar vixentes, 
mais deben introducirse algunhas modificacións para garantir a continuidade durante o 
período transitorio.

Todo isto tendo en conta que as propostas de reforma da Comisión Europea sobre a 
política agrícola común (PAC) alén de 2020 establecían que os Estados membros 
empezarían a aplicar os seus plans estratéxicos a partir do 1 de xaneiro de 2021. Isto 
implicaba que os citados Estados debían presentar os seus plans estratéxicos o máis 
tardar o 1 de xaneiro de 2020 e que a Comisión debería telos aprobado ao longo do ano. 
Non obstante, a entrada en vigor da reforma da PAC post 2020 non terá lugar na campaña 
2021, tendo en conta que os prazos para a aprobación do novo marco financeiro 
plurianual se dilataron no tempo, e que as necesarias normas do Parlamento Europeo e 
do Consello Europeo, así como da Comisión Europea, aínda non foron aprobadas.

Así, o Regulamento (UE) 2020/2220 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de 
decembro de 2020, polo que se establecen determinadas disposicións transitorias para a 
axuda do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e do Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) nos anos 2021 e 2022, e polo que se modifican os 
regulamentos (UE) 1305/2013, (UE) 1306/2013 e (UE) 1307/2013 no que respecta aos 
seus recursos e á súa aplicación nos anos 2021 e 2022 e o Regulamento (UE) 1308/2013 
no que respecta aos recursos e á distribución desa axuda nos anos 2021 e 2022, foi 
publicado co obxecto de proporcionar seguranza e continuidade á concesión de axudas 
aos agricultores europeos e garantir a continuidade do apoio ao desenvolvemento rural no 
período transitorio, ampliando o marco xurídico actual até a entrada en vigor da nova PAC.

Sen prexuízo da aplicabilidade e eficacia directas da mencionada nova 
regulamentación, cómpre establecer previsións adicionais no noso ordenamento xurídico, 
alén de considerar a inaplicación daqueles aspectos que poidan oporse á nova normativa 
europea, de acordo coa xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Así, en 
España débense realizar as adaptacións necesarias no ámbito nacional para garantir a 
coherencia, a continuidade e unha transición fluída desde o actual período dos pagamentos 
directos até o próximo período da PAC durante os anos 2021 e 2022. En concreto, procede 
adaptar o anexo II do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, e varios preceptos do 
Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro, relacionados co réxime de pagamento 
básico no referente ao método de cálculo do límite máximo nacional, dos valores medios 
rexionais e da converxencia para as próximas dúas campañas.

Ao mesmo tempo, cómpre introducir cambios derivados da experiencia adquirida na 
xestión dos pagamentos directos, co obxectivo principal de aclarar procedementos e 
conceptos, así como para dotar o sistema de axudas dunha maior simplicidade e 
flexibilidade.

Así, dentro do marco regulador do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, 
achégase máis claridade á participación das medidas do Programa de opcións específicas 
polo afastamento e a insularidade de Canarias (POSEI) dentro do sistema integrado, así 
como ás medidas do Programa de desenvolvemento rural desa comunidade autónoma. 
Así mesmo, clarifícase na norma a obrigación de efectuar a remisión dos datos das 
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solicitudes de axudas de Canarias á Dirección Xeral de Catastro, para dar cumprimento ao 
artigo 14.e) do texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, aprobado polo Real decreto 
lexislativo 1/2004, do 5 de marzo.

En relación co sistema integrado de xestión e control das axudas, de conformidade co 
disposto no artigo 40 bis do Regulamento de execución (UE) 809/2014 da Comisión, do 17 
de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) 
n.º 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que se refire ao sistema integrado 
de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade, existe a 
posibilidade de utilización dos controis por monitorización polas comunidades autónomas, 
para o cal o FEGA exercerá funcións de coordinación. Neste senso, os controis por 
monitorización poderán utilizarse para a verificación da existencia de actividade agraria 
sobre o conxunto da explotación.

Así mesmo, en relación coa monitorización, faise necesario diferenciar o período 
ordinario de modificación da solicitude única do período de modificación desta no contexto 
dos controis por monitorización. Por outro lado, dado que as comunidades autónomas 
terán a posibilidade de ampliar estes prazos de modificación extraordinarios para 
esquemas de axuda específicos, non é necesario fixar unha data diferenciada para o 
cultivo do algodón. Por último, clarifícase o alcance desas modificacións de solicitude 
única derivadas da monitorización, no senso indicado polo artigo 15, número 1 ter, do 
Regulamento de execución (UE) 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, e 
detállanse aspectos de configuración do sistema de comunicación cos agricultores no 
marco dos controis por monitorización e a posibilidade de que estes acheguen evidencias 
adicionais que poderán adoptar a forma de fotografías xeorreferenciadas. Os requisitos 
técnicos mínimos que garantan o correcto uso destas fotografías xeorreferenciadas no 
marco dos controis da PAC tamén deben ser establecidos en liña coas especificacións 
técnicas definidas pola Comisión Europea.

Por outro lado, para evitar a creación de condicións artificiais na concesión de pastos 
permanentes de uso en común de titularidade pública a beneficiarios que non os utilizan, 
a actividade de pastoreo só será admisible se se realiza con animais da propia explotación. 
Sen prexuízo das competencias do FEGA para a coordinación dos controis, as 
comunidades autónomas poderán seguir autorizando a declaración da sega neses pastos 
de uso, en común sempre que a actividade a realice o propio solicitante. Acerca do 
procedemento de xestión financeira das axudas directas que se aboen con cargo ao 
Feaga, e co obxecto de introducir claridade nel, recóllese na norma o mecanismo que se 
adopta cando as previsións de pagamentos que se realicen dentro do exercicio apuntan a 
unha superación do límite orzamentario.

Visto que a pandemia causada pola COVID-19 puido ter influencia no normal 
desenvolvemento da campaña agrícola impedindo que os ingresos agrarios da explotación 
alcancen os niveis habituais, faise preciso prever con carácter xeral que, para acreditar 
que unha persoa ou grupo de persoas son agricultores activos demostrando que a súa 
actividade agrícola non é marxinal, poida ser considerado para este fin non só o exercicio 
inmediatamente anterior senón tamén os dous exercicios previos, ante unha causa de 
forza maior.

No que se refire á axuda asociada ás leguminosas de calidade, faise necesario 
restrinxir o concepto de leguminosas de calidade, por indicación da Comisión Europea, 
que establece a premisa de conceder axudas unicamente ás denominacións de calidade 
que están amparadas pola propia normativa comunitaria. E isto coa finalidade de non 
debilitar o recoñecemento das figuras de calidade europeas.

Respecto ao pagamento específico ao cultivo do algodón, débese establecer o importe 
unitario máximo da axuda para as campañas 2021 e 2022. Por outro lado, aclárase a 
posibilidade de optar á axuda adicional de dous euros por hectárea ás asociacións de 
produtores que pertencen a unha organización interprofesional autorizada, tendo en conta 
que só se facía mención de produtores individuais.

En relación coas axudas asociadas á gandaría, co fin de facilitar o acceso aos 
gandeiros mozos e aos gandeiros que comezan a actividade, elimínase a referencia ao 1 
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de xaneiro do ano da solicitude do cumprimento dos requisitos para percibir a axuda 
asociada para as explotacións de vaca nutriz, vacún de leite, ovino ou caprino pola 
totalidade dos animais presentes na explotación nunha determinada data.

Con respecto á información mínima que debe conter a solicitude única, inclúese a 
necesidade de achegar, xunto coa solicitude, toda a información relativa ao cultivo do 
cánabo, así como as etiquetas dos envases de sementes, prevista polo artigo 17.7 do 
Regulamento de execución (UE) 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, e verificar 
o seu destino para a obtención de fibra. Por outro lado, para o cultivo de algodón 
establécese a necesidade de indicar a forma de pertenza á organización interprofesional 
autorizada.

Na actualidade, dado que os territorios en que se está realizando a concentración 
parcelaria, o Sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas (Sixpac) non está 
actualizado, estas zonas están exceptuadas de realizar declaración gráfica. Non obstante, 
en moitos casos as comunidades autónomas contan con cartografía dixital que poden pór 
á disposición do agricultor para realizar a declaración gráfica da superficie que declara na 
súa solicitude única e que se sitúa dentro destas zonas. Tendo en conta o anterior, 
considérase importante dar cabida a que os órganos competentes das comunidades 
autónomas eliminen esta excepción en función da dispoñibilidade desta cartografía no 
período de presentación das solicitudes. Así mesmo, respecto á declaración de pastos na 
solicitude única, aclárase a delimitación da responsabilidade do agricultor, da 
Administración ou da entidade xestora do pasto de uso común no caso de que se 
determine unha sobredeclaración de superficie nun pasto comunal.

Até agora, a posibilidade de rexistrar alegacións para modificar a información reflectida 
no Sixpac recaía sempre sobre o interesado. A súa tramitación e xestión supoñen unha 
importante carga administrativa. De conformidade co artigo 7 do Real decreto 1077/2014, 
do 19 de decembro, preténdese que as modificacións do Sixpac derivadas da modificación 
da solicitude única con base nos resultados de certos controis poidan ser realizadas de 
oficio pola Administración competente. A fin de garantir a coherencia do Sixpac, modifícase 
tamén o citado artigo 7 do Real decreto 1077/2014, do 19 de decembro, introducindo a 
posibilidade de presentar as alegacións ao Sixpac nos mesmos prazos de modificación da 
solicitude única como consecuencia dos controis preliminares e por monitorización. Estas 
modificacións perseguen axilizar a realización das modificacións necesarias no Sixpac, de 
forma que non se atrase a tramitación dos pagamentos nos expedientes afectados.

En relación co Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro, as modificacións 
introducidas polo Regulamento (UE) 2020/2220 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 23 de decembro de 2020, polo que se establecen determinadas disposicións transitorias 
para a axuda do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e do Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) nos anos 2021 e 2022, e polo que se modifican os 
regulamentos (UE) 1305/2013, (UE) 1306/2013 e (UE) 1307/2013 no que respecta aos 
seus recursos e á súa aplicación nos anos 2021 e 2022 e o Regulamento (UE) 1308/2013 
no que respecta aos recursos e á distribución desa axuda nos anos 2021 e 2022, así como 
a adaptación ao futuro marco normativo de aplicación da PAC a partir de 2023, conducen 
a realizar determinadas adaptacións relacionadas co réxime de pagamento básico no que 
se refire ao método de cálculo do límite máximo nacional, dos valores medios rexionais e 
da converxencia para as campañas 2021 e 2022, de modo que a aplicación dos cambios 
sexa gradual e asegure unha transición suave ao próximo período da PAC. En 
consecuencia do anterior, tamén se establece o procedemento de comunicación do valor 
e do número de dereitos de pagamento que resulten finalmente asignados en ambas as 
campañas, e se unifica o inicio do prazo de comunicación das cesións de dereitos co inicio 
do prazo de presentación da solicitude única.

Por último, co obxecto de evitar o potencial custo ambiental sobre a avifauna derivado 
da recolección mecánica nocturna en plantacións superintensivas, prohíbese a recolección 
nocturna nelas. Sen prexuízo das competencias do FEGA para a coordinación dos 
controis, a prohibición será de aplicación nas datas que establezan as comunidades 
autónomas.
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Na elaboración desta norma observáronse os principios de boa regulación previstos no 
artigo 129 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas. Así, de acordo cos principios de necesidade e eficacia, 
xustifícase o proxecto na necesidade da aplicación coherente da normativa da Unión 
Europea en España e de evitar posibles correccións financeiras, sendo o instrumento máis 
adecuado para garantir a súa consecución, ao ser necesario que a regulación se recolla 
nunha norma básica. Cúmprese o principio de proporcionalidade e a regulación limítase ao 
mínimo imprescindible para cumprir coa dita normativa. O principio de seguranza xurídica 
garántese ao establecerse nunha disposición xeral as novas previsións en coherencia co 
resto do ordenamento xurídico. Así mesmo, en aplicación do principio de transparencia 
foron consultadas durante a tramitación da norma as comunidades autónomas, as 
entidades representativas dos sectores afectados, e efectuouse o trámite de audiencia e 
información pública. Finalmente, o principio de eficiencia considérase cumprido unha vez 
que non se impoñen novas cargas administrativas fronte á regulación actual.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, coa 
aprobación previa da ministra de Política Territorial e Función Pública, de acordo co 
Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do 
día 26 de xaneiro de 2021,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. O presente real decreto ten por obxecto establecer a normativa básica aplicable, 
para os anos 2021 e 2022, dos aspectos regulados no Real decreto 1075/2014, do 19 de 
decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á 
gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos pagamentos 
directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural; o Real decreto 1076/2014, do 19 de 
decembro, sobre asignación de dereitos de réxime de pagamento básico da política 
agrícola común; o Real decreto 1077/2014, do 19 de decembro, polo que se regula o 
sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas, e o Real decreto 1078/2014, do 
19 de decembro, polo que se establecen as normas da condicionalidade que deben 
cumprir os beneficiarios que reciban pagamentos directos, determinadas primas anuais de 
desenvolvemento rural, ou pagamentos en virtude de determinados programas de apoio 
ao sector vitivinícola.

2. O presente real decreto será de aplicación en todo o territorio nacional, salvo na 
Comunidade Autónoma de Canarias, onde se aplicarán os seus programas específicos. 
Non obstante, será de aplicación na dita comunidade autónoma, mutatis mutandis, todo o 
que se especifique para o efecto no Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.

Artigo 2. Pagamentos directos e réximes de axuda no ano 2021 e 2022.

Nos anos 2021 e 2022, serán de aplicación os réximes previstos nos reais decretos 
1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 e 1078/2014, todos eles do 19 de decembro, nos 
termos que se establecen para 2020 coas modificacións incorporadas por este real 
decreto, salvo en todo aquilo que se opoña ou contradiga o contido deste real decreto e da 
regulamentación que aprobe para o efecto a Unión Europea para os citados exercicios, 
comprensiva do ámbito de aplicación deste real decreto.

Disposición derradeira primeira. Modificación do Real decreto 1075/2014, do 19 de 
decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura 
e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos 
pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural.

O Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos 
pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre 
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a xestión e control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural, 
queda modificado como segue:

Un. O número 1 do artigo 1 queda redactado da seguinte forma:

«1. Este real decreto ten por obxecto establecer a normativa básica aplicable 
para o período 2015-2022 aos seguintes réximes de axuda comunitarios 
establecidos no Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen normas aplicables 
aos pagamentos directos aos agricultores en virtude dos réximes de axuda incluídos 
no marco da política agrícola común e polo que se derrogan os regulamentos (CE) 
n.º 637/2008 e (CE) n.º 73/2009 do Consello:

a) Un pagamento básico aos agricultores («réxime de pagamento básico»);
b) Un pagamento para os agricultores que apliquen prácticas agrícolas 

beneficiosas para o clima e o ambiente;
c) Un pagamento suplementario para os agricultores mozos que comecen a 

súa actividade agrícola;
d) Un réxime de axuda asociada voluntaria;
e) Un pagamento específico ao cultivo do algodón;

Igualmente, regúlase un réxime simplificado para os pequenos agricultores.
En particular, nos anos 2021 e 2022 será de aplicación a regulación contida 

neste real decreto nos termos que se establecen para 2020, salvo en todo aquilo 
que se opoña ou contradiga o contido da regulamentación que aprobe para o efecto 
a Unión Europea para eses exercicios, comprensiva do ámbito de aplicación do real 
decreto.»

Dous. O artigo 2 substitúese polo seguinte:

«Artigo 2. Aplicación ás illas Canarias.

Este real decreto será de aplicación en todo o territorio nacional salvo na 
Comunidade Autónoma de Canarias, onde se aplicarán os seus programas 
específicos de axudas directas comunitarias. Non obstante, será de aplicación nesta 
comunidade autónoma, mutatis mutandis, todo o que se especifique neste real 
decreto en relación coa figura do agricultor activo, a actividade agraria, a disciplina 
financeira, o sistema integrado de xestión e control para as medidas de 
desenvolvemento rural, as medidas do POSEI que se concedan por superficie ou 
por cabeza de gando, as definicións, así como a obrigación de comunicación á 
Dirección Xeral do Catastro por parte do Ministerio de Agricultura, Pesca e 
Alimentación recollida no artigo 14. e) do texto refundido da Lei do catastro 
inmobiliario, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2004, do 5 de marzo.»

Tres. O número 2 do artigo 4 queda modificado como segue:

«2. Os importes totais dos pagamentos directos non poderán superar os 
límites máximos orzamentarios determinados para os distintos réximes de axuda, 
así como tampouco o límite global establecido no anexo III do Regulamento (UE) 
n.º 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

Tal e como se establece no artigo 10 do Regulamento de execución (UE) n.º  
908/2014 da Comisión, do 6 de agosto de 2014, polo que se establecen disposicións 
de aplicación do Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeo e do 
Consello en relación cos organismos pagadores e outros organismos, a xestión 
financeira, a liquidación de contas, as normas relativas aos controis, as garantías e 
a transparencia, os organismos pagadores, a través do organismo de coordinación, 
deberán realizar, o máis tardar o décimo segundo día de cada mes, a declaración 
de gastos e previsións conforme o modelo facilitado pola Comisión Europea aos 
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Estados membros a través dos sistemas de información, desagregada de acordo 
coa nomenclatura do orzamento da Unión Europea e por tipo de gasto e de ingreso, 
sobre a base dunha nomenclatura detallada posta á disposición dos Estados 
membros.

Neste senso, as previsións de gastos e de ingresos asignados referidas 
corresponderanse ao mes en curso, aos dous meses seguintes e ao fin do exercicio 
financeiro. Por tanto, no caso de que o organismo de coordinación, unha vez que 
teña estudado as declaracións de gastos e as previsións e comprobe que superan 
o teito financeiro do citado anexo III, comunicará aos organismos pagadores o 
importe de gasto que poderán pagar até o final do exercicio financeiro, así como a 
parte que xera o sobrepasamento do teito financeiro e que se deberá pagar para o 
seguinte exercicio financeiro.»

Catro. O número 2 do artigo 8 queda modificado do seguinte modo:

«2. Non obstante o disposto no número anterior, considerarase que as ditas 
persoas ou grupos de persoas son agricultores activos e, por tanto, poden ser 
beneficiarias de pagamentos directos se achegan probas verificables que demostren 
que a súa actividade agraria non é insignificante, sobre a base de que os seus 
ingresos agrarios distintos dos pagamentos directos sexan o 20 por cento ou máis 
dos seus ingresos agrarios totais no período impositivo dispoñible máis recente, 
tendo tamén en conta para estes efectos, se procede, os datos correspondentes ás 
entidades asociadas a eles.

No caso de que os ingresos agrarios distintos dos pagamentos directos do 
período impositivo dispoñible máis recente se visen minorados por causa de forza 
maior, para demostrar a condición de agricultor activo a comunidade autónoma 
poderá decidir ter en conta os ingresos agrarios correspondentes a algún dos dous 
períodos impositivos inmediatamente anteriores.»

Cinco. Os números 2 e 3 do artigo 11 quedan redactados nos seguintes termos:

«2. Para cada parcela ou recinto, o solicitante declarará na súa solicitude de 
axuda o cultivo ou aproveitamento ou, se for o caso, que o recinto é obxecto dun 
labor de mantemento. Indicarase expresamente na solicitude se sobre os recintos 
de pastos se vai realizar produción a base de pastoreo ou ben, no caso de pastos e 
prados, a base de pastoreo ou sega; ou só mantemento a base das actividades do 
anexo IV.

No caso dos pastos permanentes de titularidade pública utilizados en común, só 
se admitirá a produción a base de pastoreo con animais da propia explotación do 
solicitante e non das administracións titulares, xestores encargados de intermediar 
no mercado nin gandeiros que non acrediten ter utilizado o pasto nos termos en que 
o seu uso como comunal estea atribuído aos asignatarios do pasto e como ben 
patrimonial ou de dominio público estea de maneira fidedigna acreditado co 
correspondente título. En determinadas circunstancias, as autoridades competentes 
das comunidades autónomas poderán tamén admitir a produción a base de sega 
para pastos e pradarías de titularidade pública utilizados en común sempre que se 
acredite que a sega, coa finalidade da súa utilización polo titular da explotación que 
solicita a axuda, é parte da actividade agrícola realmente exercida por el. En ningún 
caso se admitirán as actividades de mantemento recollidas no anexo IV.

3. O solicitante declarará de forma expresa e veraz na súa solicitude que os 
cultivos e aproveitamentos, así como as actividades de mantemento declaradas, 
constitúen un fiel reflexo da súa actividade agraria. Se con motivo dun control 
administrativo, sobre o terreo ou por monitorización, realizado pola autoridade 
competente, se comproba que non se realizaron os cultivos ou aproveitamentos ou 
as actividades de mantemento, con declaración falsa, inexacta ou neglixente e que, 
ademais, esa falta de concordancia condicionou o cumprimento dos requisitos 
arredor da actividade agraria sobre as superficies, a autoridade competente poderá 
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considerar que se trata dun caso de creación de condicións artificiais para obter o 
beneficio das axudas e estarán suxeitas ao réxime de penalizacións previsto no 
artigo 102.»

Seis. O número 2 do artigo 41 queda modificado do seguinte modo:

«2. Para os efectos desta axuda, consideraranse leguminosas de calidade as 
especies de garavanzo, lentella e feixón que se enumeran na parte I do anexo XI, 
que se cultiven no marco de denominacións de orixe protexidas (en diante DOP) ou 
indicacións xeográficas protexidas (en diante IXP), inscritas no rexistro da Unión 
Europea conforme o Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 21 de novembro de 2012, sobre os réximes de calidade dos produtos 
agrícolas e alimenticios; ou producidas no marco do Regulamento (CE) n.º 834/2007 
do Consello, do 28 de xuño de 2007, de produción ecolóxica, e enumeradas, a data 
1 de febreiro do ano de presentación da solicitude, na parte II do anexo XI.»

Sete. O artigo 43 queda sen contido.
Oito. O número 1 do artigo 56 queda redactado do seguinte modo:

«1. Para efectos do disposto no artigo 59 do Regulamento (UE) n.º 1307/2013 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, consideraranse 
«organizacións interprofesionais autorizadas» as entidades xurídicas compostas por 
produtores de algodón cunha superficie non inferior a 4.000 hectáreas e, ao menos, 
unha ripadora.

Os produtores que pertenzan a unha organización interprofesional autorizada 
percibirán unha axuda adicional de dous euros por hectárea. A pertenza dos 
produtores a unha organización interprofesional quedará acreditada a través da súa 
afiliación a unha entidade representativa integrada na interprofesional ou outra 
forma de pertenza que poidan establecer as autoridades competentes.»

Nove. O número 1 do artigo 57 queda redactado do seguinte modo:

«1. A axuda será de 1.267,525 euros por hectárea de algodón para as 
campañas 2015 a 2020 e de 1.241,555 euros por hectárea para as campañas 2021 
e 2022, para unha superficie básica nacional de 48.000 hectáreas.»

Dez. O número 1 do artigo 61 queda modificado como segue:

1. As axudas concederanse por animal elixible e ano. Serán animais elixibles 
as vacas nutrices que se encontren inscritas no Rexistro Xeral de Identificación 
Individual de Animais (RIIA), conforme se establece no Real decreto 728/2007, do 
13 de xuño, polo que se establece e regula o Rexistro xeral de movementos de 
gando e o Rexistro xeral de identificación individual de animais. Adicionalmente, e 
co fin de impedir a creación artificial das condicións para o cobramento desta axuda, 
só se considerarán elixibles as vacas que parisen nos 20 meses previos ao 30 de 
abril do ano de solicitude, que pertenzan a unha raza cárnica ou procedan dun 
cruzamento cunha destas razas, e que formen parte dun rabaño destinado á cría de 
becerros para a produción de carne. Para estes efectos, non se considerarán vacas 
ou xovencas de raza cárnica as das razas enumeradas no anexo XIII nin aquelas 
que a autoridade competente na materia determine como de aptitude eminentemente 
láctea.

Para determinar os animais con dereito ao cobramento desta axuda farase unha 
comprobación dos animais presentes na explotación do solicitante en 1 de xaneiro, 
outra en 30 de abril e dúas comprobacións máis en datas intermedias por determinar, 
no período comprendido entre estas dúas datas, ambas iguais para todas as 
explotacións de España. Os animais computables serán aqueles presentes nas 
catro comprobacións realizadas.
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No caso de gandeiros mozos, e de gandeiros que comecen a súa actividade, 
que se incorporen nunha explotación gandeira, e que a solicitude en curso sexa a 
súa primeira solicitude única presentada, os animais con dereito a cobramento 
desta axuda serán os animais elixibles presentes na explotación na data do 30 de 
abril.»

Once. O número 2 do artigo 67 queda modificado do seguinte modo:

«2. As axudas concederanse por animal elixible e ano. Serán animais elixibles 
as femias de aptitude láctea pertencentes a algunha das razas enumeradas no 
anexo XIII, ou a aquelas razas de gando vacún que a autoridade competente na 
materia determine como de aptitude eminentemente láctea, de idade igual ou maior 
a 24 meses a 30 de abril do ano de solicitude e que se encontren inscritas no 
Rexistro Xeral de Identificación Individual de Animais (RIIA), conforme se establece 
no Real decreto 728/2007, do 13 de xuño.

Para determinar os animais con dereito ao cobramento desta axuda farase unha 
comprobación dos animais presentes na explotación do solicitante en 1 de xaneiro, 
outra en 30 de abril e dúas comprobacións máis en datas intermedias por determinar, 
no período comprendido entre estas dúas datas, ambas iguais para todas as 
explotacións de España. Os animais computables serán aqueles presentes nas 
catro comprobacións realizadas.

No caso de gandeiros mozos, e de gandeiros que comecen a súa actividade, 
que se incorporen nunha explotación gandeira, e que a solicitude en curso sexa a 
súa primeira solicitude única presentada, os animais con dereito a cobramento 
desta axuda serán os animais elixibles presentes na explotación na data do 30 de 
abril.»

Doce. O número 2 do artigo 71 queda redactado nos seguintes termos:

«2. As axudas concederanse por animal elixible e ano. Serán animais elixibles 
as femias da especie ovina mantidas como reprodutoras conforme a declaración 
censual obrigatoria establecida no artigo 11.4 do Real decreto 685/2013, do 16 de 
setembro, e que estean correctamente identificadas e rexistradas conforme a 
normativa vixente, en 1 de xaneiro do ano de presentación da solicitude única, nas 
explotacións que cumpran os requisitos establecidos na presente sección.

Non obstante, para aquelas comunidades autónomas que teñan plenamente 
implantado o sistema de identificación individual dos pequenos ruminantes, as 
femias elixibles serán as que consten correctamente identificadas individualmente 
en 1 de xaneiro do ano de presentación da solicitude única.

No caso de gandeiros mozos e de gandeiros que comezan a súa actividade, que 
se incorporen a unha explotación gandeira, e que a solicitude en curso sexa a súa 
primeira solicitude única presentada, os animais con dereito a cobramento desta 
axuda serán os animais elixibles presentes na explotación segundo a última 
declaración censual dispoñible na data final de prazo de modificación da solicitude 
única. A autoridade competente velará para que non se produzan duplicidades en 
relación coa posibilidade de que un mesmo animal poida resultar elixible en máis 
dunha explotación e, nestes casos, será sempre prioritaria a elixibilidade a favor dos 
animais do gandeiro mozo que se incorpora. Nos demais casos de inicio de 
actividade, na falta dun acordo escrito en contrario, entenderase que a prioridade na 
elixibilidade se concede ao novo titular que se instala.»

Trece. O número 2 do artigo 74 queda modificado como segue:

«2. As axudas concederanse por animal elixible e ano. Serán animais elixibles 
as femias da especie caprina mantidas como reprodutoras conforme a declaración 
censual obrigatoria establecida no artigo 11.4 do Real decreto 685/2013, do 16 de 
setembro, e que estean correctamente identificadas e rexistradas conforme a 
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normativa vixente, en 1 de xaneiro do ano de presentación da solicitude única, nas 
explotacións que cumpran os requisitos establecidos na presente sección.

Non obstante, para aquelas comunidades autónomas que teñan plenamente 
implantado o sistema de identificación individual dos pequenos ruminantes, as 
femias elixibles serán as que consten correctamente identificadas individualmente 
en 1 de xaneiro do ano de presentación da solicitude única.

No caso de gandeiros mozos e de gandeiros que comezan a súa actividade, que 
se incorporen a unha explotación gandeira, e que a solicitude en curso sexa a súa 
primeira solicitude única presentada, os animais con dereito a cobramento desta 
axuda serán os animais elixibles presentes na explotación segundo a última 
declaración censual dispoñible na data final do prazo de modificación da solicitude 
única. A autoridade competente velará para que non se produzan duplicidades en 
relación coa posibilidade de que un mesmo animal poida resultar elixible en máis 
dunha explotación e, nestes casos, será sempre prioritaria a elixibilidade a favor dos 
animais do gandeiro mozo que se incorpora. Nos demais casos de inicio de 
actividade, na falta dun acordo escrito en contrario, entenderase que a prioridade na 
elixibilidade se concede ao novo titular que se instala.»

Catorce. O artigo 90 substitúese polo seguinte:

«Artigo 90. Ámbito de aplicación do sistema integrado de xestión e control.

O sistema integrado de xestión e control aplicarase aos réximes de axuda 
enumerados no anexo I do Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e á axuda concedida de 
acordo co artigo 21.1.a) e 21.1.b), os artigos 28 a 31, 33, 34 e 40 do Regulamento 
(UE) n.º 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 
2013, e, cando proceda, o artigo 35.1.b) e 35.1.c), do Regulamento (UE) n.º 
1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013. 
Tamén serán de aplicación mutatis mutandis as normas relevantes para a xestión e 
control das medidas que se concedan por superficie ou por cabeza de gando 
establecidas de acordo co Regulamento (UE) n.º 228/2013 do Parlamento Europeo 
e do Consello, do 13 de marzo de 2013, polo que se establecen medidas específicas 
no sector agrícola en favor das rexións ultraperiféricas da Unión e polo que se 
derroga o Regulamento (CE) n.º 247/2006 do Consello.

Non obstante, non se aplicará ás medidas contidas no artigo 28, número 9, do 
Regulamento (UE) n.º 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 
decembro de 2013, nin ás medidas previstas no artigo 21.1.a) e 21.1.b) dese 
regulamento no que respecta aos custos de implantación.»

Quince. O número 4 do artigo 92 queda redactado da seguinte forma:

«4. A aplicación do número anterior farase, o máis tardar, como segue:

a) A partir da campaña 2016, será obrigatorio para todos os solicitantes que 
declaren máis de 200 ha.

b) A partir da campaña 2017, será obrigatorio para todos os solicitantes que 
declaren máis de 30 ha.

c) A partir da campaña 2018, será obrigatorio para todos os solicitantes.

Nos casos excepcionais que determine a autoridade competente, en que o 
beneficiario non sexa capaz de realizar a declaración gráfica, a delimitación das 
parcelas agrícolas farase en papel, e a Administración transformaraa en declaración 
gráfica.

En canto non sexa obrigatoria a declaración gráfica, a identificación de cada 
parcela agrícola declarada realizarase mediante o código de identificación do recinto 
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ou recintos Sixpac que a integren, e indicarase a superficie en hectáreas con dous 
decimais.

Para os efectos de comprobar as obrigacións establecidas nas alíneas a) e b), 
só se deberán ter en conta as hectáreas admisibles, segundo se recolle no artigo 14 
deste real decreto, así como as superficies non agrarias polas cales se solicita 
axuda ao abeiro de medidas de desenvolvemento rural.

Sen prexuízo do anterior, o agricultor non deberá realizar a declaración gráfica 
das parcelas agrícolas no caso de superficies de uso común, incluídas as parcelas 
declaradas en réxime de parzaría. Nestas situacións a identificación da parcela 
agrícola declarada realizarase ben mediante o código de identificación do recinto ou 
recintos Sixpac que a integren ben con base nas referencias identificativas 
establecidas polas comunidades autónomas que se acollan á opción establecida no 
artigo 93.3 deste real decreto para os pastos utilizados en común, e indicarase a 
superficie en hectáreas con dous decimais.

A autoridade competente asegurarase de que se produce a declaración gráfica 
destas superficies de uso en común establecendo na súa normativa autonómica 
unha persoa ou entidade responsable de proporcionar a información necesaria, ben 
sexa unha unidade da administración, un dos solicitantes que declaran as 
superficies, o titular catastral das parcelas onde se localizan estas ou outras 
entidades. En todo caso, no caso de superficies de pastos permanentes de uso 
común con referencias identificativas distintas do Sixpac, a declaración gráfica da 
parcela agrícola será realizada pola autoridade xestora do pasto de acordo co 
artigo 93.3. Tamén quedan exceptuadas da realización da declaración gráfica as 
parcelas agrícolas en que non sexa posible utilizar o Sixpac, conforme o recollido no 
artigo 2.2 do Real decreto 1077/2014, do 19 de decembro. Non obstante o anterior, 
a autoridade competente de cada comunidade autónoma poderá establecer 
mecanismos para pór á disposición dos solicitantes afectados a cartografía dixital 
necesaria para realizar nestas zonas a declaración gráfica correspondente.»

Dezaseis. O número 3 do artigo 93 queda redactado do seguinte modo:

«3. Cando se trate de pastos utilizados en común, a comunidade autónoma 
poderá establecer que a declaración de superficies se realice ben seguindo o criterio 
xeral recollido no artigo 92 ben segundo unhas referencias identificativas das 
parcelas agrícolas distintas das establecidas no Sixpac, conforme o recollido no 
anexo XIV. En caso de aplicar esta opción, e sen prexuízo do establecido no número 
1, o agricultor identificará e declarará, de forma inequívoca, a superficie neta que lle 
foi asignada pola autoridade xestora do pasto, é dicir, a superficie admisible unha 
vez aplicado o coeficiente de admisibilidade en pastos que corresponda. Se, como 
resultado dos controis efectuados, se determinar unha sobredeclaración de 
superficie no pasto de uso común con referencias identificativas distintas ás 
establecidas no Sixpac, as reducións, penalizacións e sancións repercutiranse 
proporcionalmente á participación de todos os solicitantes que declaren ese pasto.»

Dezasete. O número 2 do artigo 94 queda modificado como segue:

«2. En caso de que a información recollida no Sixpac non coincida coa 
realidade da súa explotación, o solicitante deberá presentar, seguindo o 
procedemento establecido no artigo 7 do Real decreto 1077/2014, do 19 de 
decembro, polo que se regula o Sistema de información xeográfica de parcelas 
agrícolas, ante a autoridade competente onde estea situado o recinto 
correspondente, para cada un dos recintos afectados, as alegacións ou solicitudes 
de modificación que correspondan sobre o uso, a delimitación ou outra información 
do contido do sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas.

Sen prexuízo do anterior, de conformidade co artigo 7 do Real decreto 
1077/2014, do 19 de decembro, a información rexistrada no Sixpac poderá ser 
actualizada de oficio polas comunidades autónomas nos casos de modificación de 
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solicitude única presentadas no marco dos controis preliminares ou por 
monitorización regulados, respectivamente, nos números 6 e 6 bis do artigo 99 do 
presente real decreto, sempre que esa actualización sexa necesaria para manter a 
coherencia entre o Sixpac, a nova información contida na solicitude única e o 
resultado dos controis.»

Dezaoito. O número 2 do artigo 96 queda modificado do seguinte modo:

«2. No caso dos agricultores suxeitos a controis mediante monitorización, de 
conformidade co disposto no artigo 40 bis do Regulamento de execución (UE) 
809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións 
de aplicación do Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeo e do 
Consello, no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de 
desenvolvemento rural e a condicionalidade, unha vez finalizado o prazo ordinario 
de modificación da solicitude única previsto no número 1, poderán, até o 31 de 
agosto, modificar as parcelas agrarias da súa solicitude única en relación cos 
réximes de axuda monitorizados, polo que se refire á adaptación da delimitación 
gráfica ou á utilización das parcelas agrarias, conforme os números 3 e 7 do artigo 
92, e que sexan controladas por monitorización, sempre que as autoridades 
competentes lles comunicasen os resultados provisionais a nivel de parcela a que 
se refire o número 1.d) do citado artigo 40 bis do Regulamento de execución (UE) 
809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, e se cumpran os requisitos 
correspondentes segundo os réximes de pagamentos directos de que se trate.

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, cando sexa estritamente 
necesario para garantir o cumprimento da normativa europea, sempre logo de 
comunicación ao Fondo Español de Garantía Agraria e dentro do máximo permitido 
polos regulamentos da Unión Europea, as comunidades autónomas poderán 
ampliar o prazo de modificación da solicitude única para estes agricultores e no seu 
ámbito territorial de actuación, de maneira debidamente motivada. Neste caso, a 
data límite será de, como mínimo, quince días naturais antes da data en que deba 
realizarse o primeiro pagamento ou o pagamento anticipado aos beneficiarios de 
conformidade co artigo 75 do Regulamento (UE) 1306/2013 do Parlamento Europeo 
e do Consello, do 17 de decembro de 2013.»

Dezanove. O artigo 99 substitúese polo seguinte:

«Artigo 99. Disposicións xerais de control.

1. O Fondo Español de Garantía Agraria, en colaboración coas comunidades 
autónomas, elaborará plans nacionais de control para cada campaña. Os plans 
nacionais de control deberán recoller calquera aspecto que se considere necesario 
para a realización dos controis, tanto administrativos como sobre o terreo, das 
solicitudes únicas ou das solicitudes de axuda presentadas.

2. Estes plans elaboraranse de conformidade cos criterios especificados no 
Regulamento de execución (UE) n.º 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, 
e o Regulamento delegado (UE) n.º 640/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 
2014, polo que se completa o Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento 
Europeo e o Consello, no que respecta ao sistema integrado de xestión e control e 
ás condicións sobre a denegación ou retirada dos pagamentos e sobre as sancións 
administrativas aplicables aos pagamentos directos, á axuda ao desenvolvemento 
rural e á condicionalidade.

3. As comunidades autónomas elaborarán plans rexionais de control axustados 
aos plans nacionais. Os plans rexionais deberán ser comunicados ao Fondo 
Español de Garantía Agraria.

4. Corresponde ás autoridades competentes a responsabilidade dos controis 
das axudas. Naqueles casos en que o control dunha solicitude única o leven a cabo 
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dúas ou máis comunidades autónomas, deberanse establecer, entre as 
administracións implicadas, os mecanismos de colaboración para mellorar xestión.

5. O Fondo Español de Garantía Agraria coordinará o correcto funcionamento 
dos sistemas de control, para o cal prestará a asistencia técnica, financeira e 
administrativa necesaria e, no ámbito das súas competencias, establecerá, se for o 
caso, convenios coas comunidades autónomas para xestionar as bases de datos 
necesarias para tal efecto e, cando proceda, asegurar a correcta realización dos 
controis por teledetección e monitorización establecidos nos artigos 40 e 40 bis, 
respectivamente, do Regulamento de execución (UE) n.º 809/2014 da Comisión, do 
17 de xullo de 2014.

6. A partir da campaña 2018, unha vez implantados os procedementos 
informáticos que amparen a declaración gráfica, e con obxecto de mellorar a 
exactitude da solicitude única, as comunidades autónomas poderán establecer, 
sobre unha base voluntaria, un sistema de controis preliminares que informe os 
beneficiarios sobre posibles incumprimentos e que lles permita cambiar a súa 
solicitude a tempo para evitar reducións e sancións administrativas.

A notificación dos resultados dos controis preliminares por parte da 
Administración e as eventuais modificacións da solicitude de axuda inicial por parte 
do beneficiario faranse nos termos establecidos nos artigos 11 e 15 do Regulamento 
de execución (UE) 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014.

6 bis. As comunidades autónomas, de conformidade co artigo 40 bis do 
Regulamento de execución (UE) 809/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, 
poderán efectuar controis por monitorización e, en tal caso, deberán establecer un 
sistema de comunicación cos beneficiarios conforme o establecido no artigo 
mencionado. O devandito sistema cubrirá, ao menos, os resultados provisorios dos 
controis por monitorización, así como as alertas e probas adicionais solicitadas aos 
beneficiarios no marco das actividades de seguimento deses controis. Os 
beneficiarios que o desexen poderán achegar as probas adicionais solicitadas a 
través dos medios que se habiliten para o efecto nun prazo de dez días hábiles 
contados desde o día seguinte ao da recepción da comunicación. Estas probas 
adicionais poderán incluír, entre outras, fotografías xeorreferenciadas e, neste caso, 
deberán cumprirse as especificacións técnicas indicadas no anexo XVI.

6 ter. As comunidades autónomas notificarán ao Fondo Español de Garantía 
Agraria, o máis tardar o 15 de novembro, a súa decisión de realizaren os controis 
por monitorización e indicarán os réximes, medidas ou tipos de operacións e, se for 
o caso, as superficies correspondentes a estes réximes ou medidas sometidas aos 
controis mediante monitorización e os criterios utilizados para seleccionalos, 
seguindo o modelo para presentar notificacións facilitado pola Comisión Europea, 
en que se detallen os elementos que deben incluírse nela. Pola súa parte, o Fondo 
Español de Garantía Agraria remitirá á Comisión Europea, o máis tardar o 1 de 
decembro, a notificación conxunta coa información de todas as comunidades 
autónomas que realizarán controis por monitorización o seguinte ano natural.

7. Os organismos pagadores de cada comunidade autónoma establecerán os 
mecanismos oportunos para que tanto os plans rexionais de control como a 
execución deles sexan postos en coñecemento do organismo de certificación, de 
modo que este poida realizar a verificación da legalidade e regularidade conforme o 
establecido na normativa da Unión Europea.

8. Os resultados obtidos no marco dos controis de cumprimento dos criterios 
de admisibilidade, compromisos e outras obrigacións das axudas directas e medidas 
de desenvolvemento rural enumeradas no artigo 1, así como dos requisitos e 
normas aplicables de condicionalidade descritas no artigo 3 do Real decreto 
1078/2014, do 19 de decembro, serán obxecto de notificación cruzada á autoridade 
competente responsable da concesión do pagamento correspondente, nos termos 
establecidos pola normativa da Unión Europea.»

Vinte. O anexo II substitúese polo seguinte:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 23  Mércores 27 de xaneiro de 2021  Sec. I. Páx. 14

«ANEXO II

Límites máximos orzamentarios

Liña de axuda
Límite orzamentario (miles de euros)

2015 2016 2017 2018 2019 e 2020 2021 2022

Réxime de pagamento básico** 2.809.784 2.816.110 2.826.613 2.835.995 2.845.377 2.791.392 2.789.560

Pagamento para prácticas agrícolas beneficiosas para o 
clima e o ambiente 1.452.797 1.455.505 1.460.000 1.464.015 1.468.030 1.440.177 1.439.232

Pagamento suplemento para os agricultores mozos. 96.853 97.034 97.333 97.601 97.869 96.012 95.949

Axuda 
asociada 
voluntaria

Becerros cebados na mesma 
explotación de nacemento: España 
peninsular.

12.488 12.488 12.488 12.488 12.488 12.251 12.243

Becerros cebados na mesma 
explotación de nacemento: rexión 
insular.

93 93 93 93 93 91 91

Becerros cebados procedentes doutra 
explotación: España peninsular. 25.913 25.913 25.913 25.913 25.913 25.421 25.405

Becerros cebados procedentes doutra 
explotación: rexión insular. 193 193 193 193 193 189 189

Vaca nutriz: España peninsular. 187.294 187.294 187.294 187.294 187.294 183.740 183.620

Vaca nutriz: rexión insular. 451 451 451 451 451 442 442

Ovino: España peninsular. 124.475 124.475 124.475 124.475 124.475 122.113 122.033

Ovino: rexión insular. 3.428 3.428 3.428 3.428 3.428 3.363 3.361

Caprino: España peninsular. 5.386 5.386 5.386 5.386 5.386 5.284 5.280

Caprino: rexión insular + zonas de 
montaña. 5.093 5.093 5.093 5.093 5.093 4.996 4.993

Vacún de leite: España peninsular. 60.114 60.114 60.114 60.114 60.114 58.973 58.935

Vacún de leite: rexión insular + zonas de 
montaña. 31.238 31.238 31.238 31.238 31.238 30.645 30.625

Dereitos especiais vacún de leite 2.227 2.227 2.227 2.227 2.227 2.185 2.183
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Liña de axuda
Límite orzamentario (miles de euros)

2015 2016 2017 2018 2019 e 2020 2021 2022

Axuda 
asociada 
voluntaria

Dereitos especiais vacún de engorda 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.413 1.412

Dereitos especiais ovino e caprino 30.155 30.155 30.155 30.155 30.155 29.583 29.563

Remolacha azucreira zona de produción 
de sementeira de primavera. 14.470 14.470 14.470 14.470 14.470 14.195 14.186

Remolacha azucreira zona de produción 
de sementeira de outono 2.366 2.366 2.366 2.366 2.366 2.321 2.320

Arroz. 12.206 12.206 12.206 12.206 12.206 11.974 11.967

Tomate para industria. 6.352 6.352 6.352 6.352 6.352 6.231 6.227

Froitos de casca e alfarrobas: España 
peninsular. 12.956 12.956 12.956 12.956 12.956 12.710 12.702

Froitos de casca e alfarrobas: rexión 
insular. 1.044 1.044 1.044 1.044 1.044 1.024 1.024

Cultivos proteicos: proteaxinosas e 
leguminosas. 21.646 21.646 21.646 21.646 21.646 21.235 21.221

Cultivos proteicos: oleaxinosas. 22.891 22.891 22.891 22.891 22.891 22.457 22.442

Leguminosas. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 981 980

Pagamento específico ao cultivo do algodón 60.841 60.841 60.841 60.841 60.841 59.595 59.595

Axuda adicional ao algodón – – – – – 96 96»

Vinte e un. Nos números I e III do anexo VII introdúcense os seguintes cambios:

O punto 21 do número I modifícase como segue e incorpórase un novo punto 22 co 
seguinte contido:

«21. Todos os datos consignados na solicitude única de axudas, así como os 
que se recollen doutras administracións públicas para a consignación na solicitude 
e na súa tramitación, poderán ser publicados pola autoridade competente, 
cumprindo as medidas de protección de datos conforme o Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á 
protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á 
libre circulación destes datos.

22. De conformidade co artigo 95.2, e para efectos do disposto no artigo 92.2, 
declaración expresa para que a autoridade competente na xestión da solicitude 
única en cada comunidade autónoma poida acceder á información contida nos 
rexistros oficiais con relación ás parcelas agrícolas da explotación, o seu réxime de 
tenza, actividade agraria exercida sobre elas e calquera outro dato das parcelas e 
das actividades agrarias nelas desenvolvidas necesarios para determinar a 
admisibilidade das axudas solicitadas.»

O punto 4 do número III queda redactado nos seguintes termos:

«4. A utilización das parcelas, indicando en todo caso o produto cultivado, os 
pastos permanentes, outras superficies forraxeiras, o barbeito e tipo deste, os 
cultivos permanentes, as superficies plantadas con plantas forestais de ciclo curto, 
etc. No caso dos recintos de pastos, indicarase se as parcelas van ser obxecto de 
produción con pastoreo, sega ou mantemento mediante outras técnicas. No caso 
das terras de cultivo, poderase declarar máis dun produto por campaña e parcela, 
indicando sempre o cultivo declarado para efectos da diversificación e, se procede, 
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outro cultivo, tal e como quedan definidos nas alíneas c) e d) do número 1 do artigo 
89. No caso de cultivos permanentes, ademais do produto cultivado, deberase 
indicar o tipo de cobertoira do terreo e as actividades de mantemento desta. O 
solicitante declarará de forma expresa que os cultivos e aproveitamentos, así como 
as actividades de mantemento declaradas, son veraces e constitúen un fiel reflexo 
da súa actividade agraria.»

No punto 7 do número III, a alínea d) modifícase como segue e incorpórase unha nova 
alínea e) co seguinte contido:

«d) Cultivos hortícolas, oliveiras e froiteiras, deberá declararse anualmente e 
de forma gráfica toda a superficie de cultivo a través da solicitude única ou das vías 
que a autoridade competente estableza para tal fin. No caso de superficies 
de oliveiras e de froiteiras, cando a superficie declarada no recinto sexa maior de 
0,1 hectáreas, indicarase a especie, a variedade e o ano de plantación. Sen prexuízo 
do anterior, non será necesario especificar o ano en oliveirais plantados antes de 
2010. No caso de cultivos hortícolas cando a superficie declarada no recinto sexa 
maior de 0,1 hectáreas, deberán especificarse as especies que se van implantar na 
campaña sobre a mesma superficie.

e) Cánabo, deberá incluírse toda a información necesaria para a identificación 
das parcelas de cánabo, con indicación das variedades e cantidades de semente 
utilizadas (en kg por ha). Ademais, o agricultor presentará as etiquetas oficiais 
utilizadas nos envases das sementes. Cando a sementeira teña lugar despois da 
data límite de presentación da solicitude única, as etiquetas presentaranse, o máis 
tardar, o 30 de xuño.

Ademais, o agricultor deberá presentar proba da existencia dun contrato coa 
industria transformadora a que se destine a súa produción.»

O punto 12 do número III queda modificado como segue:

«12. No caso do pagamento específico ao cultivo do algodón a que se refire a 
sección 8.ª do capítulo I do título IV, deberá indicar, se for o caso, a organización 
interprofesional autorizada a que pertence, así como a forma de pertenza a esta 
organización, se é a través dunha entidade representativa ou outra forma de pertenza.»

Vinte e dous. No número II do anexo VIII incorpórase un novo guión ao final da lista, 
co seguinte contido:

«– trevo dos cornos (Lotus corniculatus L.)»

Vinte e tres. A parte II do anexo XI substitúese pola seguinte:

«Parte II. Denominacións de calidade e agricultura ecolóxica.

1. Denominacións de orixe protexidas e indicacións xeográficas protexidas:

DOP Fesols de Santa Pau.
DOP Mongeta del Ganxet.
IGP Alubia de La Bañeza-León.
IGP Faba Asturiana.
IGP Faba de Lourenzá.
IGP Garbanzo de Escacena.
IGP Garbanzo de Fuentesaúco.
IGP Judías de El Barco de Ávila.
IGP Lenteja de La Armuña.
IGP Lenteja de Tierra de Campos.

2. Produción ecolóxica.»
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Vinte e catro. O número 2 do anexo XIV queda modificado do seguinte modo:

«2. Tanto se se trata de recintos normais como recintos con outras referencias 
oficiais, a autoridade xestora do pasto declarado en común, de forma previa á 
apertura da solicitude única ou en paralelo a ela, deberá presentar unha declaración, 
con base no procedemento que estableza a comunidade autónoma, na cal se inclúa, 
ao menos, a seguinte información:

– Datos xerais da autoridade xestora: nome ou razón social e, se se dispón del, 
DNI/NIF. Debe ser posto en coñecemento dos agricultores pola dita autoridade 
xestora.

– Denominación, se procede, do pasto declarado en común e, se se dispón del, 
número de MUP no caso dos montes de utilidade pública.

– Se for o caso, código identificativo do recinto con outras referencias oficiais: 
será definido pola comunidade autónoma e posto en coñecemento dos agricultores, 
necesariamente antes de que finalice o período de presentación da solicitude única, 
para que poida ser utilizado na declaración de superficies. De forma xeral, para un 
pasto declarado en común concreto definirase un único código identificativo, a non 
ser que a adxudicación se realice por zonas concretas do pasto, caso este en que 
se definirá un código por zona.

1. Código de provincia e municipio.
2. Códigos de agregado e zona.
3. Polígono (3 posicións): codificarase con números do rango dos 900.
4. Parcela (5 posicións): codificarase con números do rango dos 99000.
5. Recinto (5 posicións): codificarase con números do rango dos 99000.

– Recintos reais asociados que forman parte dos pastos declarados en común 
(superficie bruta). A comunidade autónoma comunicará á autoridade xestora a 
información máis actualizada dispoñible no Sixpac ao inicio de cada campaña, sen 
prexuízo da responsabilidade da autoridade xestora e os solicitantes dos pastos 
declarados en común respecto á veracidade da declaración.

– Delimitación gráfica da superficie dos pastos utilizada en común dentro dos 
recintos reais mencionados no parágrafo anterior.

– Coeficiente de admisibilidade (CAP) dos pastos declarados en común. O CAP 
establecerase en cada un dos recintos que conforman o pasto declarado en común.

– Agricultores asociados co seu NIF.
– Participación de cada agricultor no pasto declarado en común, que poderá ser 

o número de hectáreas asignadas a cada un dos agricultores ou a porcentaxe de 
participación.»

Vinte e cinco. Engádese un novo anexo XVI, co seguinte contido:

«ANEXO XVI

Especificacións técnicas de fotografías xeorreferenciadas

1. Información mínima que deben conter as fotografías xeorreferenciadas:

a) Localización xeográfica: lonxitude e latitude.
b) Data e hora de captura rexistradas automaticamente pola cámara ou 

teléfono móbil utilizado. Non se permite establecer no dispositivo a data e hora de 
forma manual.

c) Información dos recintos Sixpac ou as parcelas agrícolas afectadas.
d) A identificación do cultivo e, se for o caso, o seu estado de desenvolvemento 

deben ser plenamente identificables na fotografía.

2. Formato de imaxe, calidade e parámetros.
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As imaxes deberán ter unha resolución mínima de 2 megapíxeles. En 
consecuencia, os sensores da cámara empregada deberán ter, como mínimo, a 
resolución indicada.

3. Número de fotografías.

Tomarase un mínimo de dúas fotografías. Entre as fotografías presentadas 
deberá haber, ao menos:

a) Unha fotografía xeral que reflicta a superficie afectada pola incidencia.
b) Unha fotografía de detalle que permita comprobar a veracidade da 

incidencia ou fornecer a información requirida.

4. Integridade e seguridade da información.

En ningún caso se admitirán fotografías editadas, ben sexa por aplicación de 
filtros e efectos ben pola manipulación destas en calquera aspecto. Para o efecto, 
estableceranse as medidas necesarias que permitan a detección da manipulación.

En todo caso, durante a captura das fotografías, evitarase que aparezan nelas 
persoas, matrículas de automóbiles, carteis ou logos, co obxecto de cumprir os 
requirimentos de privacidade.»

Disposición derradeira segunda. Modificación do Real decreto 1076/2014, do 19 de 
decembro, sobre asignación de dereitos de réxime de pagamento básico da política 
agrícola común.

O Real decreto 1076/2014, do 19 de decembro, sobre asignación de dereitos de 
réxime de pagamento básico da política agrícola común, queda modificado como segue:

Un. O número 2 do artigo 1 queda redactado da seguinte forma:

«2. Será de aplicación para establecer a asignación dos dereitos de pagamento 
básico para o período de aplicación 2015-2022 que se concedan en virtude do 
Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 
decembro de 2013.»

Dous. No artigo 8 engádese un novo número 4, co seguinte contido:

«4. Para os anos 2021 e 2022, se o límite máximo nacional anual é diferente 
do ano anterior como consecuencia dunha modificación do importe establecido no 
anexo II do Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 17 de decembro de 2013, ou debido ás cantidades necesarias para os 
pagamentos comprendidos nos números 1 e 2, reducirase ou aumentarase 
linearmente o valor de todos os dereitos de pagamento básico ou reducirase ou 
aumentarase a reserva nacional a fin de garantir o cumprimento do número 3.»

Tres. O artigo 9 queda modificado do seguinte modo:

O número 3 substitúese polo seguinte:

«3. Os límites máximos rexionais para os anos comprendidos entre 2016 e 
2022 reflectirán a evolución do límite máximo nacional para o réxime de pagamento 
básico. Para isto, os límites máximos rexionais para cada campaña calcularanse 
aplicando unha porcentaxe fixa ao límite máximo nacional establecido para esta 
axuda no artigo 8.

Este porcentaxe fixa calcularase dividindo o respectivo límite máximo rexional 
para o ano 2015 polo límite máximo nacional establecido para o réxime de 
pagamento básico no anexo II do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, 
sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á 
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gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos 
pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural, unha vez 
aplicada a redución linear para a reserva nacional establecida no artigo 23.»

O número 5 queda modificado como segue:

«5. Os valores medios rexionais definitivos, desde 2015 até 2020, que 
caracterizarán cada rexión determinaranse unha vez finalizado o período de 
presentación de solicitudes de pagamentos directos correspondentes á campaña 
2015.

Así mesmo, con base nas solicitudes de asignación de dereitos presentadas na 
campaña 2015 e tendo en conta o número de dereitos de pagamento básico por 
asignar segundo queda recollido no artigo 12 deste real decreto, establecerase o 
número máximo de dereitos de pagamento básico que se poden asignar en cada 
rexión, con independencia dos dereitos que se asignen vía reserva nacional.

Os valores medios rexionais definitivos en 2021 e 2022 determinaranse tal como 
establece o artigo 15.»

Catro. O artigo 15 substitúese polo seguinte:

«Artigo 15. Cálculo do valor medio rexional nos anos 2019, 2021 e 2022.

1. O valor medio rexional en 2019 calcularase dividindo a cifra correspondente 
ao límite máximo rexional de pagamento básico en 2019, calculado tal e como se 
recolle no artigo 9, polo número de dereitos de pagamento en 2015 na rexión de que 
se trate, excluíndo os asignados a partir da reserva nacional en 2015.

2. O valor medio rexional en 2021 calcularase dividindo a cifra correspondente 
ao límite máximo rexional de pagamento básico en 2021, calculado tal e como se 
recolle no artigo 9, polo número de dereitos de pagamento asignados en 31 de 
decembro de 2020 na rexión de que se trate.

3. O valor medio rexional en 2022 calcularase dividindo a cifra correspondente 
ao límite máximo rexional de pagamento básico en 2022, calculado tal e como se 
recolle no artigo 9, polo número de dereitos de pagamento asignados en 31 de 
decembro de 2021 na rexión de que se trate.»

Cinco. O artigo 16 substitúese polo seguinte:

«Artigo 16. Converxencia.

1. O valor dos dereitos de pagamento básico en 2015, excluíndo os asignados 
a partir da reserva nacional, basearase no seu valor unitario inicial, calculados de 
conformidade co indicado no artigo 14.

A partir do ano 2015 aplicarase unha converxencia ao valor dos dereitos de 
pagamento básico cara ao valor medio rexional correspondente en 2019 baseado 
nos seguintes principios:

a) Os dereitos de pagamento básico cuxo valor unitario inicial sexa inferior ao 
90 % do valor medio rexional en 2019 incrementaranse, para o ano de solicitude de 
2019, nunha terceira parte da diferenza entre o seu valor unitario inicial e o 90 % do 
valor medio rexional en 2019.

b) A cantidade total derivada dos incrementos do valor dos dereitos de 
pagamento básico cuxo valor inicial sexa inferior ao 90 % do valor medio rexional 
financiarase mediante a redución necesaria para tal efecto daqueles cuxo valor 
unitario inicial supere o valor medio rexional.

c) En calquera caso, a redución máxima do valor unitario inicial dos dereitos 
de pagamento básico cuxo valor unitario inicial sexa superior ao valor medio rexional 
en 2019 será do 30 %.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 23  Mércores 27 de xaneiro de 2021  Sec. I. Páx. 20

d) Ningún dereito de pagamento básico terá un valor unitario inferior ao 60 % 
do valor medio rexional en 2019, salvo que disto derive unha redución máxima por 
cima da porcentaxe superior do limiar máximo de redución descrito no número 
anterior. Neses casos, o valor unitario mínimo fixarase no nivel que sexa necesario 
para respectar ese limiar.

O paso do valor unitario inicial dos dereitos de pagamento básico ao seu valor 
unitario final en 2019 efectuarase en cinco etapas idénticas, comezando en 2015.

2. O valor dos dereitos de pagamento básico en 2021 basearase no seu valor 
unitario inicial a 31 de decembro de 2020.

Nese ano 2021 aplicarase unha converxencia ao valor dos dereitos de 
pagamento básico cara ao valor medio rexional correspondente en 2021 baseado 
nos seguintes principios:

a) Os dereitos de pagamento básico cuxo valor unitario inicial sexa inferior ao 
valor medio rexional en 2021 incrementaranse, para o ano de solicitude de 2021, 
nunha cuarta parte da diferenza entre o seu valor unitario inicial e o valor medio 
rexional en 2021.

b) A cantidade total derivada dos incrementos do valor dos dereitos de 
pagamento básico cuxo valor inicial sexa inferior ao valor medio rexional financiarase 
mediante a redución necesaria para tal efecto daqueles cuxo valor unitario inicial 
supere o valor medio rexional.

c) A converxencia dos dereitos de pagamento básico cuxo valor unitario inicial 
sexa inferior ao valor medio rexional en 2021 financiarase cos dereitos da rexión 
que se encontren por cima do valor medio rexional de maneira linear e sen limitación 
máxima de perdas alén do propio valor medio da rexión a que pertenzan.

d) Ningún dereito de pagamento básico terá un valor unitario inferior ao 70 % 
do valor medio rexional en 2021.

3. O valor dos dereitos de pagamento básico en 2022 basearase no seu valor 
unitario inicial en 31 de decembro de 2021.

Nese ano 2022 aplicarase unha converxencia ao valor dos dereitos de 
pagamento básico cara ao valor medio rexional correspondente en 2022 baseado 
nos seguintes principios:

a) Os dereitos de pagamento básico cuxo valor unitario inicial sexa inferior ao 
valor medio rexional en 2022 incrementaranse, para o ano de solicitude de 2022, 
nunha cuarta parte da diferenza entre o seu valor unitario inicial e o valor medio 
rexional en 2022.

b) A cantidade total derivada dos incrementos do valor dos dereitos de 
pagamento básico cuxo valor inicial sexa inferior ao valor medio rexional financiarase 
mediante a redución necesaria para tal efecto daqueles cuxo valor unitario inicial 
supere o valor medio rexional.

c) A converxencia dos dereitos de pagamento básico cuxo valor unitario inicial 
sexa inferior ao valor medio rexional en 2022 financiarase cos dereitos da rexión 
que se encontren por cima do valor medio rexional, de maneira linear e sen 
limitación máxima de perdas alén do propio valor medio da rexión a que pertenzan.

d) Ningún dereito de pagamento básico terá un valor unitario inferior ao 80 % 
do valor medio rexional en 2022.»

Seis. No artigo 20 engádese un novo número 5 co seguinte contido:

«5. Nas campañas 2021 e 2022, antes do inicio do prazo de presentación da 
solicitude única establecido no número 2 do artigo 95 do Real decreto 1075/2014, 
do 19 de decembro, para cada un deses anos, informarase os agricultores do valor 
que terán os seus dereitos no enderezo electrónico na páxina web, tanto das 
comunidades autónomas como do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.»
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Sete. A alínea c) do número 1 do artigo 25 queda redactada do seguinte modo:

«c) A superficie pola cal se solicitan dereitos de pagamento básico da reserva 
nacional debe estar ao dispor do solicitante na data en que finalice o prazo de 
modificación da solicitude única da campaña que corresponda coa solicitude de 
dereitos á reserva nacional realizada e, por tanto, debe figurar nela.»

Oito. Os números 1 e 2 do artigo 26 substitúense polos seguintes:

«1. Para os agricultores, sexan persoas físicas, persoas xurídicas ou grupos 
de persoas físicas ou xurídicas, que acceden á reserva nacional polos casos de 
agricultores mozos ou agricultores que comecen a súa actividade agrícola:

a) O valor dos dereitos de pagamento asignables corresponderá co valor 
medio rexional dos dereitos no ano de asignación.

b) O valor medio rexional calcularase dividindo o límite máximo rexional 
correspondente ao pagamento básico para o ano de asignación polo número total 
de dereitos asignados nesa rexión.

c) Cando un agricultor mozo ou un agricultor que inicie a súa actividade e non 
posúa dereitos de pagamento básico en propiedade ou en arrendamento soliciten 
dereitos da reserva nacional, recibirán un número de dereitos de pagamento igual 
ao número de hectáreas admisibles determinadas que posúan, en propiedade ou en 
arrendamento, na data en que finalice o prazo de modificación da solicitude única 
da campaña en que os solicitan. O valor de tales dereitos calcularase segundo 
queda indicado na alínea a).

d) Cando un agricultor mozo ou un agricultor que inicie a súa actividade 
soliciten dereitos da reserva nacional pero xa dispoñan dalgúns dereitos de 
pagamento en propiedade ou en arrendamento, recibirán un número de dereitos de 
pagamento igual ao número de hectáreas admisibles determinadas que posúan, en 
propiedade ou en arrendamento, na data en que finalice o prazo de modificación da 
solicitude única da campaña en que solicitan eses dereitos, con respecto ás cales 
aínda non posúan ningún dereito de pagamento básico. O valor de tales dereitos 
calcularase segundo queda indicado na alínea a).

Neste caso, ademais, cando o valor dos dereitos de pagamento que xa posúe o 
agricultor, en propiedade ou en arrendamento, sexa inferior á media rexional a que 
se refire a alínea a), os valores unitarios anuais deses dereitos poderán aumentarse 
até a dita media rexional.

2. Nos casos de forza maior ou circunstancias excepcionais:

a) Estableceranse os valores unitarios anuais dos dereitos de pagamento 
como na asignación inicial, segundo o establecido nos artigos 14, 15 e 16 do 
presente real decreto.

b) Un agricultor que non posúa dereitos de pagamento, en propiedade ou en 
arrendamento, que teña dereito a recibir tales dereitos da reserva nacional de 
acordo co artigo 24 e que os solicite, recibirá un número de dereitos de pagamento 
igual ao número de hectáreas admisibles determinadas que posúa, en propiedade 
ou en arrendamento, na data en que finalice o prazo de modificación da solicitude 
única da campaña en que presente a súa solicitude á reserva nacional.

c) Un agricultor que xa posúe dereitos de pagamento, en propiedade ou en 
arrendamento, que teña dereito a recibir dereitos de pagamento da reserva nacional 
de acordo co artigo 24 e que os solicite recibirá un número de dereitos de pagamento 
igual ao número de hectáreas admisibles determinadas que posúa, en propiedade 
ou en arrendamento, na data en que finalice o prazo de modificación da solicitude 
única da campaña en que presente a súa solicitude de acceso á reserva nacional, 
con respecto ás cales aínda non posúa ningún dereito de pagamento en propiedade 
ou arrendamento.»
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Nove. O número 1 do artigo 30 queda redactado da seguinte maneira:

«1. O cedente comunicará a cesión dos dereitos de axuda á autoridade 
competente ante a que teña presentado a súa última solicitude única, entregando, 
xunto á dita comunicación, os documentos necesarios, en función do tipo de cesión 
elixida, para acreditala. O período de comunicación iniciarase o 1 de novembro e 
finalizará na data de fin do prazo de modificación da solicitude única do seguinte 
ano, aínda que cada comunidade autónoma poderá atrasar o inicio da comunicación 
de cesións a unha data non posterior á de inicio do prazo de presentación da 
solicitude única.

Nas campañas 2021 e 2022, o período de comunicación iniciarase ao mesmo 
tempo que o prazo de presentación da solicitude única establecido no artigo 95.2 do 
Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, e finalizará na data en que finalice o 
prazo de modificación da solicitude única dese ano.»

Disposición derradeira terceira. Modificación do Real decreto 1077/2014, do 19 de 
decembro, polo que se regula o Sistema de información xeográfica de parcelas 
agrícolas.

A alínea c) do número 3 do artigo 7 do Real decreto 1077/2014, do 19 de decembro, 
polo que se regula o Sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas, queda 
modificada como segue:

«c) No caso concreto da solicitude única de axudas directas da política agraria 
común reguladas no Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, o último día do 
prazo a que se fai referencia na alínea b) nunca será anterior á data en que finalice 
o prazo de modificación da solicitude única establecido no artigo 96.1 do Real 
decreto 1075, do 19 de decembro.

No caso de agricultores que, como consecuencia dos resultados dos controis 
preliminares establecidos de forma voluntaria polas comunidades autónomas, 
regulado no artigo 99.6 do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, teñan que 
solicitar unha modificación do Sixpac para aqueles recintos que, como consecuencia 
do resultado deses controis, precisen modificacións da información contida no 
Sixpac, poderán realizar esa solicitude en virtude dos prazos determinados no 
citado artigo.

No caso de agricultores suxeitos a controis mediante monitorización recollidos 
no artigo 99.6 bis do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, unha vez 
finalizado o prazo de modificación da solicitude única establecido no artigo 96.1 do 
mesmo real decreto, poderán solicitar unha modificación do Sixpac para aqueles 
recintos que, como consecuencia do resultado do control, precisen modificacións da 
información contida no Sixpac neses recintos, sempre suxeita ás condicións 
establecidas no artigo 96.2 do citado real decreto.

Sen prexuízo do establecido no segundo e terceiro parágrafo anteriores, as 
comunidades autónomas poderán decidir actualizar a información do Sixpac de 
oficio, no marco das obrigacións recollidas no artigo 5, nos casos en que o dito 
agricultor modifique a súa solicitude única no marco dos controis por monitorización 
ou dos controis preliminares e a actualización de oficio sexa necesaria para manter 
a coherencia entre o Sixpac, a nova información contida na solicitude única e o 
propio resultado dos controis por monitorización ou dos controis preliminares.»

Disposición derradeira cuarta. Modificación do Real decreto 1078/2014, do 19 de 
decembro, polo que se establecen as normas da condicionalidade que deben cumprir 
os beneficiarios que reciban pagamentos directos, determinadas primas anuais de 
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desenvolvemento rural ou pagamentos en virtude de determinados programas de 
apoio ao sector vitivinícola.

No número 3 do anexo II sobre boas condicións agrarias e ambientais da terra (BCA) 
do Real decreto 1078/2014, do 19 de decembro, polo que se establecen as normas da 
condicionalidade que deben cumprir os beneficiarios que reciban pagamentos directos, 
determinadas primas anuais de desenvolvemento rural, ou pagamentos en virtude de 
determinados programas de apoio ao sector vitivinícola, os dous últimos parágrafos da 
BCA 7 substitúense polo seguinte contido:

«Non obstante o anterior, queda prohibido cortar tanto sebes como árbores 
durante a temporada de cría e reprodución das aves, salvo autorización expresa da 
autoridade ambiental. Tomarase como referencia o período comprendido entre os 
meses de marzo e xullo, o cal pode ser modificado de forma xustificada polas 
comunidades autónomas.

Así mesmo, prohíbese a colleita mecánica nocturna nos cultivos permanentes 
que presenten plantacións intensivas en sebes de porte alto, follaxe densa e nas 
que aniñen ou pernoiten aves, co obxecto de protexer as aves durante a época de 
cría e reprodución, nas datas que establezan as comunidades autónomas.

Exceptúanse da obrigación establecida no primeiro parágrafo a construción de 
paradas para corrección de corgas, regueiros e socalcos, así como as operacións 
de refinación de terras que se realicen naquelas parcelas que se vaian dedicar ao 
cultivo do arroz e outros de regadío.»

Disposición derradeira quinta. Título competencial.

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

Disposición derradeira sexta. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 26 de xaneiro de 2021.

FELIPE R.

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación,
LUIS PLANAS PUCHADES

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


