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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

2991 Reial decret 267/2017, de 17 de març, pel qual es desplega la Llei 6/2015, de 
12 de maig, de denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides 
d’àmbit territorial supraautonòmic, i pel qual es desplega la Llei 12/2013, de 2 
d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària.

La Llei 6/2015, de 12 de maig, de denominacions d’origen i indicacions geogràfiques 
protegides d’àmbit territorial supraautonòmic, estableix un règim jurídic complementari al 
de la Unió Europea per a les denominacions d’origen protegides (DOP) i indicacions 
geogràfiques protegides (IGP) l’àmbit territorial de les quals s’estén a més d’una comunitat 
autònoma, i que presta una atenció especial als diferents controls als quals se sotmeten 
els operadors.

Una de les novetats més rellevants que preveu l’esmentada Llei 6/2015, de 12 de 
maig, és la referent a la caracterització dels consells reguladors com a entitats de gestió 
de les DOP i IGP, a les quals dedica el capítol IV. Es constitueixen com a agrupacions 
paritàries de tots els representants dels interessos econòmics i sectorials que participen en 
l’obtenció del producte protegit dotades de personalitat jurídica pròpia i independent, per a 
la gestió, la promoció i la defensa dels interessos comuns per a la DOP o IGP corresponent. 
A Espanya els consells reguladors tenen un arrelament profund, atès que des de principis 
del segle passat han servit per reconèixer i potenciar productes amb característiques 
pròpies de qualitat lligades a l’àmbit geogràfic en què han tingut el seu origen. S’han 
constituït com un element clau per al desenvolupament d’un model de qualitat que ha 
experimentat un important desenvolupament en l’actualitat i que ha servit tant per 
incrementar la competitivitat de les nostres indústries agroalimentàries com per ajudar al 
desenvolupament i la sostenibilitat del medi rural.

Els consells reguladors esmentats s’han hagut d’adaptar en pocs anys, com a 
conseqüència de les successives regulacions europees i nacionals. En els seus orígens 
eren organismes públics que actuaven com a òrgans desconcentrats de l’Administració, de 
naturalesa juridicopública i sota la tutela de l’Administració General de l’Estat, i han anat 
evolucionant a entitats de dret privat, en uns casos, o de dret públic, en d’altres. En 
definitiva, el legislador ha optat pel reconeixement exprés de les diferents formes jurídiques 
que poden adoptar els consells reguladors, la qual cosa els permet acomodar-se a la nova 
realitat jurídica de la manera més flexible possible. Els consells reguladors que vulguin 
assumir determinades funcions de col·laboració que comportin l’exercici de funcions 
públiques poden adoptar la forma de corporacions de dret públic.

Mitjançant aquest Reial decret es despleguen, per tant, els preceptes de la Llei 6/2015, 
de 12 de maig, que afecten el reconeixement de noves entitats de gestió de les DOP i IGP 
esmentades, l’aprovació dels seus estatuts en cas que siguin reconegudes com a 
corporacions de dret públic i la comunicació dels seus acords.

Un altre element bàsic per al control oficial és l’existència d’un sistema unificat 
d’informació d’operadors acollits a les DOP i IGP d’àmbit territorial supraautonòmic. Aquest 
sistema, que no té caràcter habilitador, és imprescindible per a les activitats de supervisió 
i control.

D’aquesta manera s’unifica la informació recollida en els registres dels actuals consells 
reguladors en un sistema unificat d’informació d’operadors, i s’estableixen les mesures de 
col·laboració entre les entitats de gestió i el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i 
Medi Ambient (MAPAMA), en relació amb la gestió i el manteniment d’aquest sistema.

A més, es regulen la incorporació i la gestió de les dades dels productors respecte de 
les DOP o IGP per a les quals no hi hagi entitats de gestió.
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D’altra banda, aquest Reial decret desenvolupa el model de control oficial que estableix 
l’esmentada Llei 6/2015, de 12 de maig, en compliment de la normativa europea, en 
especial segons el que estableix el Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la 
verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa 
sobre salut animal i benestar dels animals.

En conseqüència, es descriuen els diferents sistemes de control que habilita la Llei 
6/2015, de 12 de maig, per a la verificació del compliment dels plecs de condicions com a 
tasca de control oficial, i correspon a la Direcció General de la Indústria Alimentària, com a 
autoritat competent dins del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, de 
conformitat amb el que estableix l’article 22.5 de la Llei 6/2015, de 12 de maig, establir, 
entre altres funcions, el sistema de control per a cada DOP i IGP.

Així, la verificació del compliment dels plecs de condicions la pot exercir directament 
l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, que és l’autoritat competent per portar a terme 
la verificació del compliment dels plecs de condicions que especifiqui la Direcció General 
de la Indústria Alimentària del Departament.

També es recull la possibilitat de delegació de la verificació del compliment dels plecs 
de condicions en un o diversos organismes de control, sempre que compleixin una sèrie 
de requisits, entre els quals s’ha de destacar la seva acreditació de conformitat amb la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17065/2012 o la norma que la substitueixi. Aquesta acreditació 
l’ha d’haver emès l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) o l’organisme nacional 
d’acreditació de qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea, designat d’acord amb 
el que estableix el Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 
9 de juliol de 2008, pel qual s’estableixen els requisits d’acreditació i vigilància del mercat 
relatius a la comercialització dels productes i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 
339/93.

En aquest sentit la disposició addicional primera estableix un règim d’obtenció de 
l’autorització provisional, per als casos en què en el moment de sol·licitar la delegació les 
entitats estiguin en procés d’acreditació. D’aquesta manera s’ha establert concedir una 
autorització provisional de dotze mesos, que pot ser objecte de fins a un màxim de dues 
pròrrogues per un període màxim de dotze mesos cada una, en desplegament del que 
preveu l’article 23 de la Llei 6/2015, de 12 de maig.

D’altra banda, la disposició final primera de la Llei 6/2015, de 12 de maig, ha modificat 
la disposició addicional primera de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el 
funcionament de la cadena alimentària, amb l’afegiment de noves finalitats i funcions a 
l’Agència d’Informació i Control Alimentaris i la creació de la taxa per les actuacions 
d’inspecció.

Entre les finalitats generals de l’Agència esmentada, s’hi han inclòs l’exercici de les 
funcions que es determinin reglamentàriament de control oficial abans de la comercialització 
de les DOP i de les IGP l’àmbit territorial de les quals s’estengui a més d’una comunitat 
autònoma. Entre les seves funcions s’inclou la d’establir i desenvolupar el règim del control 
oficial per a la verificació del compliment dels plecs de condicions designats, per part dels 
operadors acollits a una DOP o IGP l’àmbit territorial de la qual s’estengui a més d’una 
comunitat autònoma, i el de les seves entitats de gestió respectives, iniciant i instruint, de 
conformitat amb el seu propi règim, els procediments sancionadors pels incompliments de 
la Llei 6/2015, de 12 de maig, i formulant a les autoritats competents les propostes de 
resolució que corresponguin.

A més, s’ha afegit un nou apartat 15 a l’esmentada disposició addicional primera de la 
Llei 12/2013, de 2 d’agost, per la qual es crea la taxa per les actuacions d’inspecció 
efectuades per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, de manera que es fa necessari 
el desplegament jurídic en aquest Reial decret de l’apartat 15 esmentat.

Mitjançant el Reial decret 227/2014, de 4 d’abril, es va aprovar l’Estatut de l’Agència 
d’Informació i Control Alimentaris, i pel Reial decret 66/2015, de 6 de febrer, es va aprovar 
la regulació del règim de controls a aplicar per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, 
previstos a la Llei 12/2013, de 2 d’agost.
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Tenint en compte que l’articulat d’aquests reials decrets recull preceptes que tracten de 
les finalitats i les funcions de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, així com d’altres 
qüestions que han estat afectades per la Llei 6/2015, de 12 de maig, aquests s’han de 
complementar, per tal d’adaptar-los a les modificacions fetes a la Llei 12/2013, de 2 
d’agost.

En tot cas, l’execució del que disposa aquest Reial decret s’ha d’efectuar amb els 
actuals mitjans personals i materials destinats al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació 
i Medi Ambient, i no ha de suposar un increment de dotacions, ni de retribucions, ni d’altres 
despeses de personal.

Així mateix, a través de la disposició final tercera, s’ha considerat oportú, per claredat 
normativa, suprimir la definició de patxaran que conté el Reial decret 164/2014, de 14 de 
març, pel qual s’estableixen normes complementàries per a la producció, la designació, la 
presentació i l’etiquetatge de determinades begudes espirituoses, perquè ja no és 
necessària, atès que s’ha regulat per normativa de la Unió Europea, a través del Reglament 
(UE) 2015/210 de la Comissió, de 10 de febrer de 2015, pel qual es modifiquen els 
annexos II i III del Reglament (CE) núm. 110/2008 del Parlament Europeu i del Consell, 
relatiu a la definició, la designació, la presentació, l’etiquetatge i la protecció de les 
indicacions geogràfiques de begudes espirituoses. Es tracta, per tant, d’una harmonització 
amb la normativa europea.

També es deroga el Reial decret 1679/1999, de 29 d’octubre, sobre concursos oficials 
i concursos oficialment reconeguts de vins, perquè ha desaparegut de les disposicions 
comunitàries el requisit que va donar fonament a la norma.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre les bases i 
coordinació de la planificació general de l’economia, en els termes en què ho estableix la 
Sentència del Tribunal Constitucional (STC 112/1995).

Així mateix, es dicta en virtut de la facultat que la disposició final tercera de la 
Llei 6/2015, de 12 de maig, atorga al Govern per dictar totes les disposicions que siguin 
necessàries per a la seva aplicació i desplegament.

En el procés de tramitació d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats 
autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta conjunta del ministre d’Hisenda i Funció Pública i de la 
ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, d’acord amb el Consell d’Estat 
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 17 de març de 2017,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte:

a) El desplegament de la Llei 6/2015, de 12 de maig, de denominacions d’origen i 
indicacions geogràfiques protegides d’àmbit territorial supraautonòmic, d’ara endavant DOP 
i IGP respectivament, en els aspectes relatius al reconeixement de les entitats de gestió, 
al sistema unificat d’informació d’operadors i al seu control oficial.

b) El desplegament de l’apartat 15 de la disposició addicional primera de la 
Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena 
alimentària, pel que fa a la gestió de la taxa per actuacions d’inspecció i control oficial de 
l’Agència d’Informació i Control Alimentaris.

c) La modificació del Reial decret 227/2014, de 4 d’abril, pel qual s’aprova l’Estatut 
de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, i del Reial decret 66/2015, de 6 de febrer, 
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pel qual es regula el règim de controls a aplicar per l’Agència d’Informació i Control 
Alimentaris, previstos a la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el 
funcionament de la cadena alimentària.

CAPÍTOL II

Entitats de gestió

Article 2. Reconeixement d’entitats de gestió.

1. Les entitats amb personalitat jurídica pròpia que es pretenguin constituir com a 
entitats de gestió d’una DOP o d’una IGP han de presentar, per al seu reconeixement, el 
següent:

a) Sol·licitud adreçada a la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri 
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, segons el model establert a l’efecte a 
l’annex I.

b) Declaració que compleixen el que estableix l’article 15 de la Llei 6/2015, de 12 de 
maig, i que es comprometen a complir el que disposa l’article 16 de la Llei esmentada.

c) Document notarial de constitució de l’associació, acompanyat dels estatuts 
provisionals.

d) Una declaració que compleixen els requisits establerts en els reglaments 
comunitaris i en la qual es comprometen a complir i fer complir el plec de condicions 
aprovat.

2. Les sol·licituds esmentades a l’apartat 1 s’han de presentar en el Registre general 
del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, o segons el que preveuen 
els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques.

3. El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de remetre les 
sol·licituds als òrgans competents de les comunitats autònomes afectades per al seu 
informe en un termini de 10 dies, transcorregut el qual s’entén emès en sentit favorable.

4. Les sol·licituds les ha de resoldre la Direcció General de la Indústria Alimentària, 
en el termini de sis mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud. El transcurs 
d’aquest termini sense que s’hagi notificat resolució expressa permet a l’interessat 
entendre desestimada la seva sol·licitud.

5. Les entitats que es pretenguin constituir com a corporacions de dret públic han de 
presentar, a més del que s’ha esmentat abans:

a) Una declaració en què es comprometen a complir el que disposa l’article 17 de la 
Llei 6/2015, de 12 de maig.

b) El projecte d’estatuts de la corporació de dret públic, d’acord amb el que 
estableixen l’article 17.e) de la Llei 6/2015, de 12 de maig, i l’article 3 d’aquest Reial decret. 
L’aprovació d’aquests estatuts s’ha d’efectuar alhora que el reconeixement com a 
corporació de dret públic.

Article 3. Aprovació d’estatuts de les corporacions de dret públic.

1. De conformitat amb el que disposen l’article 17. e) i l’apartat 3 de la disposició 
addicional primera de la Llei 6/2015, de 12 de maig, les entitats de gestió que tinguin la 
forma de corporacions de dret públic han de sotmetre al Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient, per a la seva aprovació, els estatuts de la corporació.

2. En cap cas els estatuts poden regular matèries reservades a la llei o als seus 
reglaments, ni al plec de condicions de cada figura de qualitat.

3. En els estatuts es pot establir la participació de membres de les administracions 
públiques en els òrgans de govern, amb veu i sense vot.
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4. La sol·licitud s’ha de presentar en el Registre general del Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient o segons el que preveuen els articles 14 i 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i la tramitació l’ha d’efectuar la Direcció General de la Indústria Alimentària, 
previ informe favorable de l’Advocacia de l’Estat del Departament.

5. Els estatuts s’aprovaran per ordre del titular del Departament publicada en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

6. Les sol·licituds s’han de resoldre en el termini màxim de sis mesos, i de conformitat 
amb el que estableix l’article 17 e) de la Llei 6/2015, de 12 de maig.

7. Per a les modificacions d’estatuts aprovats de les entitats de gestió constituïdes 
com a corporacions de dret públic és aplicable el que estableix aquest article.

Article 4. Comunicació d’acords de les entitats de gestió.

1. Les entitats de gestió que hagin adoptat la forma de corporació de dret públic han 
de comunicar a la Direcció General de la Indústria Alimentària, abans de fer-los públics, els 
acords presos a què es refereix l’article 17.h), apartats 2n i 4t, de la Llei 6/2015, de 12 de 
maig.

En cas que la Direcció General de la Indústria Alimentària formuli observacions als 
acords esmentats, les ha de notificar a l’entitat de gestió perquè les faci públiques de la 
mateixa manera que els acords presos.

2. Els estatuts d’aquestes corporacions de dret públic han d’establir la forma de 
publicitat dels acords esmentats, que en garanteixi el coneixement pels operadors de la 
figura de qualitat i per les comunitats autònomes afectades.

CAPÍTOL III

Sistema unificat d’informació d’operadors

Article 5. Sistema unificat d’informació d’operadors.

1. Es crea el sistema unificat d’informació d’operadors de figures de qualitat 
diferenciada d’àmbit supraautonòmic.

2. El sistema unificat d’informació d’operadors queda adscrit al Ministeri d’Agricultura 
i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, que és el responsable del seu funcionament coordinat. 
En aquest sistema han de figurar les dades corresponents dels operadors, tant els que 
actualment estiguin a disposició de les entitats de gestió com els que iniciïn la seva 
activitat.

Les entitats de gestió han de col·laborar en el manteniment del sistema unificat 
d’informació d’operadors en la part que afecti les seves figures de qualitat, en relació amb 
l’activitat dels operadors.

3. Els operadors nous, o per comunicar modificacions en el cas dels ja existents, han 
de remetre a l’entitat de gestió les dades que consten a l’annex II. En cas que no hi hagi 
entitat de gestió, els operadors han de remetre aquestes dades a la Direcció General de la 
Indústria Alimentària amb l’objecte que s’incloguin en el sistema unificat d’informació 
d’operadors.

4. Els operadors han de comunicar amb una antelació d’almenys 30 dies hàbils el 
cessament efectiu de la seva activitat, amb indicació de les existències de productes 
emparats a la data de la sol·licitud d’aquest cessament en l’activitat.
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CAPÍTOL IV

El control de les DOP i IGP

Article 6. Designació de l’autoritat competent.

De conformitat amb l’article 22.5 de la Llei 6/2015, de 12 de maig, el control oficial és 
competència de la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient, que estableix el sistema de control per a cada DOP i IGP.

En aquest sentit i de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per 
garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la 
normativa sobre salut animal i benestar dels animals, la Direcció General de la Indústria 
Alimentària del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient és la unitat 
competent en el Programa nacional de control oficial respecte a les DOP i IGP d’àmbit 
territorial supraautonòmic.

Al seu torn, l’Agència d’Informació i Control Alimentaris és l’autoritat competent per 
portar a terme la verificació del compliment dels plecs de condicions que la Direcció 
General de la Indústria Alimentària li especifiqui.

Article 7. Verificació del compliment dels plecs de condicions.

1. De conformitat amb l’article 23 de la Llei 6/2015, de 12 de maig, la verificació que 
un producte compleix el plec de condicions corresponent es pot delegar en un o diversos 
organismes de control acreditats de conformitat amb la norma UNE-EN ISO/IEC 
17065/2012 o la norma que la substitueixi.

La delegació només es pot efectuar sobre un organisme de control que compleixi, a 
més, els requisits següents:

a) tenir l’experiència, els equips i la infraestructura necessaris per dur a terme les 
tasques que li han estat delegades,

b) disposar de personal suficient i amb la qualificació i l’experiència adequades,
c) ser imparcial i no tenir cap conflicte d’interessos pel que fa a l’exercici de les 

tasques que li han estat delegades.

Aquesta delegació s’ha d’aprovar mitjançant una resolució del director general de la 
Indústria Alimentària per a cada DOP i IGP supraautonòmiques.

2. En cas que l’organisme de control designat no compleixi els requisits de l’article 8 
d’aquest Reial decret, se li hagi retirat o suspès l’acreditació o es verifiqui l’incompliment 
de les obligacions que estableix aquest Reial decret, el control es pot exercir bé directament 
per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris com a autoritat competent, o bé mitjançant 
delegació expressa de la Direcció General d’Indústria Alimentària en un altre organisme de 
control que actuï com a organisme de certificació de producte, acreditat de conformitat 
amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17065/2012 o la norma que la substitueixi, de conformitat 
amb el que estableix l’article 23 de la Llei 6/2015, de 12 de maig. Si no hi ha organisme de 
control acreditat, el control l’ha d’exercir l’Agència d’Informació i Control Alimentaris.

3. Els operadors no poden comercialitzar un producte emparat amb el logotip de 
la DOP o IGP supraautonòmica sense que s’hagi sotmès a la verificació del compliment 
del plec de condicions.
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CAPÍTOL V

Delegació de tasques de control oficial

Article 8. Requisits per a la delegació de tasques de control oficial.

1. Les entitats que pretenguin actuar de conformitat amb el que assenyala l’article 
anterior com a organismes de control delegats han de presentar una sol·licitud adreçada a 
la Direcció General de la Indústria Alimentària, segons el model que estableix l’annex III, 
acompanyada de:

a) Targeta d’identificació fiscal, escriptura de constitució o estatuts.
b) Procediment de certificació per al plec de condicions corresponent.
c) Còpia autèntica o document equivalent del certificat d’acreditació expedit per un 

organisme nacional d’acreditació per a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065/2012 o la norma 
que la substitueixi, per al plec de condicions corresponent a l’abast objecte de certificació, 
llevat del que disposa la disposició addicional primera.

d) Memòria justificativa de compliment dels requisits que recull l’article 7.
Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre general del Ministeri d’Agricultura i 

Pesca, Alimentació i Medi Ambient, o segons el que preveuen els articles 14 i 16 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

2. Una vegada rebuda i examinada la sol·licitud, juntament amb la documentació 
acreditativa, la Direcció General de la Indústria Alimentària pot sol·licitar a l’entitat tota la 
informació complementària que li sigui necessària per comprovar si compleix les condicions 
que estableix la normativa de controls oficials.

3. Quan es consideri necessari, una vegada verificada i avaluada la documentació 
presentada o per altres circumstàncies concurrents, es pot efectuar una visita d’avaluació.

4. Les sol·licituds les ha de resoldre la Direcció General de la Indústria Alimentària en 
un termini màxim de sis mesos, termini que es pot suspendre d’acord amb el que disposa 
l’article 22 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi 
notificat resolució expressa permet a l’interessat entendre desestimada la seva sol·licitud.

Article 9. Obligacions dels organismes de control delegats per a la verificació de les 
tasques de control oficial.

A més del que estableix l’article 25.4 de la Llei 6/2015, de 12 maig, els organismes de 
control en què s’hagi delegat la verificació del compliment del plec de condicions tenen les 
obligacions següents:

1. La verificació del compliment del plec de condicions d’un producte en l’àmbit de les 
tasques de control objecte de delegació.

2. L’emissió dels informes o resultats d’assajos preceptius, controls, inspeccions, 
auditories, preses de mostres i determinacions analítiques necessàries, així com l’expedició 
del certificat de conformitat corresponent.

3. La suspensió o retirada de la certificació de conformitat de l’operador en cas 
d’incompliment del plec de condicions.

4. La comunicació immediata amb un termini màxim de 72 hores a la Direcció 
General de la Indústria Alimentària d’un incompliment greu o molt greu una vegada 
constatat, així com de les suspensions o retirades de la certificació de l’operador i de les 
mesures correctores adoptades.

En el supòsit que s’apreciï que hi pot haver un risc per a la salut de les persones, la 
salut animal i vegetal, inclòs el material de reproducció vegetal, el medi ambient o un 
incompliment en matèria de producció ecològica, qualitat comercial o consum, s’ha de 
comunicar de manera immediata, amb un termini màxim de 72 hores, a la Direcció General 
de la Indústria Alimentària, que al seu torn ho ha de traslladar a les autoritats competents.
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5. L’obligació d’informar trimestralment la Direcció General de la Indústria Alimentària 
sobre les no-conformitats detectades als operadors per als quals faci la verificació de 
compliment del plec de condicions corresponent. Igualment ha d’informar amb la mateixa 
periodicitat sobre les certificacions de conformitat dels operadors concedides, mantingudes, 
suspeses o retirades, així com, si s’escau, de les mesures correctores adoptades.

6. La gestió de les dades del registre oficial d’operadors relatives a les tasques de 
control oficial objecte de la delegació.

7. La presentació a la Direcció General de la Indústria Alimentària, abans del 15 de 
novembre de cada any, del pla de controls de l’any següent.

8. La presentació a la Direcció General de la Indústria Alimentària, abans de l’1 de 
març de cada any, de l’informe anual de l’any anterior, que reculli el grau de compliment 
del plec de condicions, les actuacions d’inspecció o certificació de conformitat, així com la 
resta d’informació requerida en el marc del Pla nacional de control oficial de la cadena 
alimentària i altres dades estadístiques sol·licitades.

9. La remissió d’una còpia dels informes d’auditories de manteniment de l’acreditació 
efectuada per l’organisme nacional d’acreditació.

La conservació, durant un termini mínim de cinc anys, de la documentació relativa a les 
certificacions i/o inspeccions que efectuïn als operadors.

Article 10. Suspensió i retirada de la delegació de les tasques de control oficial.

1. Els organismes de control que sol·licitin la retirada de la delegació ho han de 
comunicar almenys 3 mesos abans que caduquin els certificats en vigor.

2. És procedent la retirada d’ofici en cas de:

a) Incompliment dels requisits que van donar lloc a la delegació.
b) Incompliment de les obligacions establertes legalment.
c) Comissió d’una infracció greu regulada a l’article 31.2 i 31.3, o d’una infracció molt 

greu de les que regula l’article 32.2 i 32.3 de la Llei 6/2015, de 12 de maig.

3. Una vegada detectada l’existència d’alguna de les causes anteriors, i sense 
perjudici del que estableixen els articles 23.4 i 29.5 de la Llei 6/2015, de 12 de maig, la 
Direcció General de la Indústria Alimentària ha de suspendre la delegació i ho ha de 
comunicar a l’organisme de control perquè al·legui, en un termini màxim de deu dies 
hàbils, el que consideri convenient, així com les mesures correctores que si s’escau hagi 
de prendre. La delegació s’ha de retirar sense demora si l’organisme de control no pren 
mesures correctores adequades i oportunes.

4. Totes les resolucions de suspensió o de retirada de la delegació de les tasques de 
control s’han de comunicar a les comunitats autònomes afectades.

CAPÍTOL VI

Control intern

Article 11. Control intern de les entitats de gestió.

1. Les entitats de gestió que hagin establert en els seus estatuts un sistema de 
control intern, de conformitat amb el que disposa l’article 24 de la Llei 6/2015, assumeixen 
les obligacions següents:

a) La remissió a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, abans del 15 de 
novembre de cada any, de la programació anual del sistema de control intern que s’aplicarà 
l’exercici següent.

b) L’Agència d’Informació i Control Alimentaris ha d’aprovar aquest sistema abans 
del 31 de desembre de cada any, llevat que es comuniquin a l’entitat de gestió observacions 
que suposin modificacions essencials en aquest, cas en què s’ha d’aprovar en el termini 
d’un mes des que siguin solucionades.
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c) En el cas al qual es refereix l’apartat 3 de l’esmentat article 24, l’estructura de 
l’entitat de gestió encarregada del control intern, acreditada de conformitat amb la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17020/2012 o la norma que la substitueixi, ha de remetre a l’Agència 
d’Informació i Control Alimentaris les actes en què es detecta o hi ha sospita d’un 
incompliment, juntament amb els informes corresponents, en un termini màxim de 72 
hores des de l’aixecament d’aquestes actes, amb la finalitat d’iniciar, si s’escau, el 
procediment sancionador. A més, ha d’enviar mensualment una còpia de totes les actes 
que no detectin incompliments, i una relació de les actes aixecades i els informes efectuats 
ja remesos amb anterioritat.

d) Quan s’adoptin mesures cautelars per part dels inspectors de l’estructura 
acreditada de l’entitat de gestió, s’ha de comunicar de manera immediata des de la seva 
adopció i, en tot cas, en un termini màxim de 72 hores a l’Agència d’Informació i Control 
Alimentaris perquè es procedeixi d’acord amb el que estableix l’article 29 de la Llei 6/2015, 
de 12 de maig.

e) La remissió a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris de:

1r Una memòria anual sobre l’aplicació del sistema de control intern.
2n La relació anual del personal de l’estructura encarregada del control, així com les 

modificacions d’aquesta, quan es produeixin.

2. L’Agència d’Informació i Control Alimentaris ha de supervisar els sistemes de 
control intern de conformitat amb el que disposa l’article 24.4 de la Llei 6/2015, de 12 de 
maig.

CAPÍTOL VII

Actuacions de control oficial a aplicar per l’Agència d’Informació i Control 
Alimentaris

Article 12. Funcions de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris.

De conformitat amb el que estableixen els apartats 5.b) i 6.j) de la disposició addicional 
primera de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, s’assignen les funcions següents a l’Agència 
d’Informació i Control Alimentaris:

1. Les tasques d’inspecció, així com iniciar i instruir, de conformitat amb el seu propi 
règim, els procediments sancionadors pels incompliments de la Llei 6/2015, de 12 de maig, 
i formular a les autoritats competents les propostes de resolució que corresponguin.

2. En els casos en què l’Agència d’Informació i Control Alimentaris actuï com a 
autoritat competent en la verificació dels plecs de condicions, li correspon:

a) L’emissió dels informes preceptius, previs els controls, les inspeccions, les preses 
de mostres i les anàlisis necessaris, així com l’expedició del certificat de conformitat 
corresponent.

b) La suspensió o retirada temporalment de l’ús de la DOP o IGP a l’operador en cas 
d’incompliment del plec de condicions.

c) La verificació del compliment del plec es pot fonamentar en els controls efectuats 
per l’entitat de gestió corresponent, expressament dirigits a la comprovació dels 
autocontrols de cadascun dels operadors que hagi declarat la seva activitat de conformitat 
amb l’article 5. Aquests controls també han d’haver estat supervisats per l’Agència de 
conformitat amb el que consta a l’apartat 2 de l’article 11.

d) La gestió de les dades dels plecs de condicions relatives a les tasques de control 
oficial que figurin en el sistema unificat d’informació d’operadors.

e) La remissió a la Direcció General de la Indústria Alimentària, abans del 31 de 
desembre, del pla de control de l’any següent.

f) La remissió a la Direcció General de la Indústria Alimentària, abans de l’1 de març 
de cada any, de la documentació següent:
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1r Informe anual de l’any anterior, que reculli el grau de compliment del plec de 
condicions, les actuacions d’inspecció o certificació de conformitat, l’obertura d’expedients, 
així com la resta d’informació requerida en el marc del Pla nacional de control oficial de la 
cadena alimentària i altres dades estadístiques sol·licitades.

2n Informe d’auditoria externa, si s’escau.
3r Informe sobre la supervisió del sistema de control intern de l’any anterior, en cas 

que aquest sistema hagi estat establert en els estatuts de l’entitat de gestió.

CAPÍTOL VIII

Altres disposicions de la Llei 6/2015, de 12 de maig

Article 13. Comunicació d’etiquetes comercials.

1. Els operadors han de presentar davant l’entitat de gestió de la DOP o IGP les 
etiquetes comercials que pretenguin utilitzar per a producte emparat per aquesta DOP 
o IGP, almenys 15 dies hàbils abans de la seva posada en circulació.

Dins d’aquest termini, l’entitat de gestió que s’hagi constituït com a corporació de dret 
públic pot comprovar el compliment dels requisits mínims de les etiquetes comercials de 
la DOP o IGP respectiva, de conformitat amb el que indica l’article 17.h) 4t de la Llei 6/2015, 
de 12 de maig, i, si no s’hi adapten, ha de notificar a l’interessat les correccions que 
considera necessàries. L’incompliment pels operadors d’aquestes correccions s’ha de 
posar en coneixement de la Direcció General d’Indústria Alimentària.

2. En el cas d’utilització d’una mateixa marca o presentació, en productes acollits a una 
o diverses DOP o IGP d’àmbit territorial supraautonòmic i en productes que no hi estiguin 
acollits, els operadors han de presentar totes les etiquetes i els dissenys davant l’entitat de 
gestió de les DOP o IGP supraautonòmiques. Aquesta les ha de remetre, juntament amb les 
seves observacions, a la Direcció General de la Indústria Alimentària, que ha de comprovar, 
mitjançant la comparació d’etiquetes, formats o altres elements de presentació del producte 
emparat i no emparat per la DOP o IGP supraautonòmica que comparteixen marca comercial, 
si hi ha elements suficients per diferenciar clarament la seva qualificació i procedència, a fi 
d’evitar produir confusió als consumidors. La Direcció General de la Indústria Alimentària ha 
d’emetre un informe sobre això en el termini d’un mes.

Article 14. Sol·licitud i reconeixement de paratge qualificat.

1. La sol·licitud de paratge qualificat a què es refereix la disposició addicional quarta 
de la Llei 6/2015, de 12 de maig, s’ha d’ajustar als requisits següents:

a) L’ha de presentar l’operador o operadors sol·licitants en el Registre general del 
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient o en els llocs que preveu 
l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, amb indicació del nom proposat que identifiqui 
el paratge.

b) La sol·licitud ha d’incorporar una memòria justificativa del compliment dels requisits 
que estableixen l’esmentada disposició addicional quarta i el plec de condicions de la 
denominació, així com:

1r Antecedents i justificació de l’ús del nom que es proposa.
2n Delimitació cartogràfica de la zona afectada.
3r Descripció de les característiques climatològiques i agrogeològiques que justifiquin 

la uniformitat del paratge i la seva diferenciació.
4t Característiques de la vinya.
5è Informe de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques i informe elaborat amb base 

en els registres de l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) sobre 
l’existència o no de marques registrades relacionades amb el nom del paratge.

c) S’hi ha d’adjuntar un informe del Consell Regulador de la DOP.
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2. El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de remetre les 
sol·licituds als òrgans competents de les comunitats autònomes afectades per al seu 
informe en el termini d’un mes, a comptar de la recepció de la petició d’aquest.

3. La sol·licitud l’ha de resoldre el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, i s’ha de procedir al seu reconeixement mitjançant una ordre ministerial que s’ha 
de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat». El termini per notificar la resolució és d’un 
màxim de sis mesos. El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat resolució 
expressa permet a l’interessat entendre desestimada la seva sol·licitud.

Article 15. Valoració de la mercaderia.

1. Als efectes que preveuen els articles 34.4 i 36 de la Llei 6/2015, de 12 de maig, i 
l’apartat 15 de la disposició addicional primera de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, el valor de 
la mercaderia s’ha de determinar d’acord amb els preus següents:

a) Pel preu de mercat de la primera matèria o del producte en el moment de la 
inspecció.

b) En cas que no consti el preu anterior, s’ha de calcular sobre la base del preu mitjà 
de mercat del producte esmentat o, si no n’hi ha, del de característiques similars de la 
zona de producció de què es tracti, en l’exercici anterior a aquell en el qual s’hagi efectuat 
la inspecció.

c) En cas que la sanció s’hagi d’imposar en funció del nombre d’hectàrees, el valor 
s’ha de calcular multiplicant el nombre d’hectàrees pel rendiment mitjà per hectàrea i pel 
preu mitjà del producte en l’exercici anterior a aquell en el qual s’hagi efectuat la inspecció. 
L’Agència d’Informació i Control Alimentaris pot sol·licitar d’ofici la informació que necessiti 
de l’operador que li permeti estimar amb el màxim grau de detall el valor de la primera 
matèria i del producte.

2. Els preus mitjans de mercat s’han de determinar en funció de l’estadística de preus 
agraris que tinguin caràcter oficial.

Article 16. Gestió de la taxa per actuacions d’inspecció i control oficial de l’Agència 
d’Informació i Control Alimentaris.

L’Agència d’Informació i Control Alimentaris ha de liquidar la taxa en el termini de vint 
dies hàbils des de l’aixecament de l’acta d’inspecció, l’ordre de pagament de la qual s’ha 
de notificar al subjecte passiu perquè en faci l’ingrés en els terminis que estableix l’apartat 2 
de l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

La recaptació de la taxa, tant en període voluntari com executiu, s’ha d’efectuar de 
conformitat amb el que disposen el Reglament general de recaptació i la seva normativa 
de desplegament.

Disposició addicional primera. Règim d’obtenció de l’autorització provisional per a 
organismes de control en procés d’acreditació.

1. Si en el moment de sol·licitar la delegació, l’entitat de gestió no disposa del 
certificat d’acreditació que estableix l’article 8.1.c), sempre que s’hagi sol·licitat i s’hagi 
admès la sol·licitud d’acreditació per un organisme nacional d’acreditació, la Direcció 
General de la Indústria Alimentària pot concedir una autorització provisional de 12 mesos. 
Si transcorregut aquest període l’entitat de gestió esmentada no presenta el certificat 
corresponent, es poden concedir fins a un màxim de dues pròrrogues de l’autorització 
provisional per un període màxim de 12 mesos cada una.

En aquest supòsit, en lloc de presentar la documentació que estableix l’article 8.1.c), 
s’ha de substituir per una còpia autèntica o document equivalent de la sol·licitud 
d’acreditació per al plec de condicions corresponent, presentada i admesa per l’organisme 
nacional d’acreditació, i el número d’expedient assignat per aquest organisme.
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2. Així mateix, si l’organisme de control no és una entitat de gestió i, en el moment de 
sol·licitar la delegació, no disposa del certificat d’acreditació que estableix l’article 81.c), 
sempre que s’hagi sol·licitat i s’hagi admès la sol·licitud per l’organisme nacional 
d’acreditació i sempre que disposi d’un certificat d’acreditació expedit per l’organisme 
nacional d’acreditació per a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065/2012 o la norma que la 
substitueixi, per a un altre plec de condicions o document normatiu, la Direcció General de 
la Indústria Alimentària pot concedir una autorització provisional de 12 mesos. Si 
transcorregut aquest període l’entitat de gestió esmentada no presenta el certificat 
corresponent, es poden concedir fins a un màxim de dues pròrrogues de l’autorització 
provisional per un període màxim de 12 mesos cada una.

En aquest supòsit la documentació a presentar, en lloc de l’article 8.1.c), s’ha de 
substituir per:

a) Una còpia autèntica o document equivalent del certificat d’acreditació expedit per 
l’organisme nacional d’acreditació per a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065/2012 o la norma 
que la substitueixi, sobre un altre plec de condicions o un altre document normatiu.

b) Una còpia autèntica o document equivalent de la sol·licitud d’acreditació per al 
plec de condicions corresponent, presentada i admesa per l’organisme nacional 
d’acreditació, i el número d’expedient assignat per aquest organisme.

Disposició addicional segona. Requisits d’acreditació.

L’acreditació a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065/2012 de l’entitat de gestió constituïda 
com a corporació de dret públic serveix als efectes d’inici del procediment sancionador, 
igual que l’acreditació a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020/2012.

Disposició transitòria primera. Termini per a la comunicació de dades dels registres de les 
entitats de gestió.

Les entitats de gestió han de comunicar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació 
i Medi Ambient, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del present reglament, 
les dades que constin en els diferents registres a què es refereix l’article 5.

Disposició transitòria segona. Entrada en funcionament del sistema unificat d’informació 
d’operadors.

En el termini de 18 mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, l’article 5 
serà de plena aplicació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1679/1999, de 29 d’octubre, sobre concursos oficials i 
concursos oficialment reconeguts de vins.

Disposició final primera. Modificació de l’Estatut de l’Agència d’Informació i Control 
Alimentaris, aprovat pel Reial decret 227/2014, de 4 d’abril.

Es modifica l’Estatut de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, aprovat pel Reial 
decret 227/2014, de 4 d’abril, de la manera que s’indica a continuació:

U. S’afegeix una nova lletra c) a l’apartat 1 de l’article 2:

«c) Exercir les funcions de control oficial abans de la comercialització de les 
denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides l’àmbit territorial de 
les quals s’estengui a més d’una comunitat autònoma, previstes en el Reial decret 
267/2017, de 17 de març.»

Dos. S’afegeix una nova lletra ñ) a l’article 3:

«ñ) Establir i desenvolupar el règim del control oficial per a la verificació dels 
plecs de condicions designats dels operadors acollits a denominacions d’origen 
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protegides o a indicacions geogràfiques protegides els àmbits territorials de les 
quals s’estenguin a més d’una comunitat autònoma, i el de les seves entitats de 
gestió respectives, iniciant i instruint, de conformitat amb el seu propi règim, els 
procediments sancionadors pels incompliments a la Llei 6/2015, de 12 de maig, de 
denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides d’àmbit territorial 
supraautonòmic, i formulant a l’autoritat competent les propostes de resolució que 
corresponguin.»

Tres. S’afegeix una nova lletra ñ) a l’article 5:

«ñ) Gestió, liquidació i recaptació de la taxa per les actuacions d’inspecció 
efectuades per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, que siguin competència 
de l’organisme autònom.»

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 66/2015, de 6 de febrer, pel qual es 
regula el règim de controls a aplicar per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, 
que preveu la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de 
la cadena alimentària.

Es modifica el Reial decret 66/2015, de 6 de febrer, pel qual es regula el règim de 
controls a aplicar per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, que preveu la 
Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena 
alimentària, de la manera que s’indica a continuació:

U. S’afegeix una nova lletra c) a l’apartat 1 de l’article 2:

«c) La constatació d’irregularitats que es posin de manifest en l’exercici dels 
controls oficials que se li assignin, o com a conseqüència de les denúncies 
presentades, i que suposin infraccions que preveu la Llei 6/2015, de 12 de maig, de 
denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides d’àmbit territorial 
supraautonòmic.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 9 queda redactat de la manera següent:

«2. L’Agència d’Informació i Control Alimentaris, quan comprovi en l’exercici de 
les seves funcions l’incompliment per part d’algun operador o entitat de gestió de les 
obligacions que els incumbeixen, que pugui constituir una infracció administrativa 
prevista a la Llei 12/2013, de 2 d’agost, o a la Llei 6/2015, de 12 de maig, ha de 
portar a terme les mesures corresponents que recull el capítol IV d’aquest Reial 
decret.»

Tres. S’afegeix una nova lletra e) a l’apartat 2 de l’article 10:

«e) Comprovar el compliment, pels operadors i les entitats de gestió, de les 
obligacions que estableix la Llei 6/2015, de 12 de maig, en el marc dels controls 
oficials que li hagin estat assignats.»

Quatre. S’afegeix una nova lletra e) a l’apartat 1 de l’article 13:

«e) Els operadors i les entitats de gestió que preveu la Llei 6/2015, de 12 de 
maig.»

Cinc. La lletra c) de l’apartat 1 de l’article 27 queda redactada de la manera següent:

«c) Portar a terme, en els casos d’infracció a la Llei 12/2013, de 2 d’agost, o a 
la Llei 6/2015, de 12 de maig, les actuacions administratives que corresponguin, 
d’acord amb el que disposen aquestes i els articles següents.»

Sis. S’afegeix un nou apartat a l’article 29:

«4. En l’àmbit de les infraccions a la Llei 38/1994, de 30 de desembre, 
reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, la instrucció de 
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les quals sigui a càrrec de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, el termini 
màxim per resoldre el procediment sancionador i notificar-ne la resolució expressa 
és de sis mesos.»

Set. S’afegeix un nou apartat a l’article 30:

«4. En l’àmbit de les infraccions a la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures 
per millorar el funcionament de la cadena alimentària, la instrucció de les quals sigui 
a càrrec de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, el termini màxim per resoldre 
el procediment sancionador i notificar-ne la resolució expressa és de sis mesos.»

Vuit. S’afegeix un nou article 33:

«Article 33. Actuacions en els casos d’infraccions que preveu la Llei 6/2015, de 12 
de maig.

En cas que l’Agència d’Informació i Control Alimentaris constati, en l’exercici de 
les seves funcions o com a conseqüència de les denúncies presentades, fets que 
puguin constituir una infracció prevista a la Llei 6/2015, de 12 de maig, ha d’iniciar 
d’ofici el procediment sancionador que correspongui i, després de la instrucció 
oportuna, ha de proposar a l’autoritat competent la resolució que sigui procedent.»

Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 164/2014, de 14 de març, pel qual 
s’estableixen normes complementàries per a la producció, la designació, la presentació 
i l’etiquetatge de determinades begudes espirituoses.

Se suprimeix la definició de «Patxaran» que conté la disposició addicional tercera del 
Reial decret 164/2014, de 14 de març.

Disposició final quarta. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre les bases i 
coordinació de la planificació general de l’economia.

Disposició final cinquena. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per dictar les 
disposicions que siguin necessàries en relació amb els annexos d’aquest Reial decret.

Disposició final sisena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 17 de març de 2017.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència
i per a les Administracions Territorials,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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NIF:

Província: CP: Població:

NIF NIE

2n cognom:

Domicili:

Província: CP: Població:

ANNEX I  

DADES DE LA SOL·LICITUD

Sol·licita el reconeixement com a entitat de gestió de la DOP o IGP que figura en el primer
apartat.

Les dades de caràcter personal que es facilitin mitjançant aquest formulari quedaran
registrades en un fitxer, la responsable del qual és la Direcció General de la Indústria
Alimentària, amb la finalitat de gestionar aquest expedient. Per això podeu exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d'aquest responsable a: Pº Infanta Isabel
nº 1, 28014-MADRID, o mitjançant tramitació electrònica. Per a qualsevol qüestió relacionada
amb aquesta matèria us podeu adreçar al correu electrònic: sgcdae@magrama.es

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D'ENTITATS DE GESTIÓ DE DOP o IGP

DADES DE L'ENTITAT DE GESTIÓ SOL·LICITANT

Nom de la DOP o IGP:

Nom de l'entitat de gestió:

Raó social de l'entitat de gestió:

Domicili:

Nom:

Telèfon: Adreça electrònica:

Telèfon: Adreça electrònica:

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
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1.-

2.-

3.-

          Còpia targeta NIF o NIE

          Document notarial de la constitució de l'entitat

          Còpia dels estatuts actualitzats o estatuts provisionals

…………………………….. ……… de …………………………….. de ……………….

Signat:  …………………………………………………………..

Que aquesta entitat compleix els requisits que estableixen els reglaments
comunitaris i que es compromet a complir i fer complir el plec de condicions
aprovat.

Que totes les dades consignades són veritat, i que es compromet a provar-les
documentalment quan se l'hi requereixi.

ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS

La persona sotasignada, en representació de l'entitat de gestió sol·licitant, declara, sota la
seva responsabilitat: 

DIRECCIÓ GENERAL DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA.                                                         
MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT.

Documentació:  A  més de la informació abans descrita, declara que aporta els documents 
següents:

          Altres

          Document vàlid en dret que acrediti les facultats de representació

Que aquesta entitat compleix el que estableix l'article 15 de la Llei 6/2015, de 12
de maig, de denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides
d'àmbit territorial supraautonòmic, i que es compromet a complir les obligacions
de l'article 16 de la Llei esmentada.
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ANNEX II 
DADES MÍNIMES QUE HA DE CONTENIR EL SISTEMA UNIFICAT 

D'INFORMACIÓ D'OPERADO


 DOP o IGP. 
 

 Núm. de registre i data de registre. 
 

 Tipus d'operador. 

         Dades identificatives del titular i del representant, si s'escau: nom o raó 

social, número d'identificació fiscal (NIF), adreça, telèfon, correu 
electrònic. Així mateix, s'ha d'identificar si el titular ho és a títol individual 
o associat a una cooperativa o societat agrària de transformació, amb 
indicació del nom d'aquesta, quan sigui procedent. 

 
       Dades identificatives de les parcel·les: titular (nom o raó social), règim de 

tinença, percentatge de tinença, localització de la parcel·la (província, 
municipi, polígon, parcel·la, subparcel·la…), superfície. Quan escaigui, 
varietat o varietats i la seva superfície. 

 
 Dades identificatives dels establiments i les instal·lacions: tipus 

d'establiment, nom o raó social, NIF, adreça, telèfon, correu electrònic. 
 

 Quan escaigui, número de registre sanitari (RGSEAA), número de registre 
d'indústria agrària, número de registre d'explotació ramadera (REGA), 
número de registre embotellador, tipus de celler. 


         Estat en el registre. 

 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 66  Dissabte 18 de març de 2017  Secc. I. Pàg. 18

ANNEX III 

NIF:

Província: CP: Població:

NIF NIE

1r cognom: 2n cognom:

Domicili:

Província: CP: Població:

Verificació del compliment del plec de condicions de la DOP o IGP:

ABAST DE LA SOL·LICITUD

DADES DE LA SOL·LICITUD

Sol·licita actuar com a organisme de certificació de producte en el qual s'han delegat les
tasques de control oficial relacionades amb la verificació del compliment del plec de
condicions abans de la comercialització corresponent a la DOP o IGP d'àmbit territorial
supraautonòmic que figura a l'apartat anterior.

Les dades de caràcter personal que es facilitin mitjançant aquest formulari quedaran
registrades en un fitxer, la responsable del qual és la Direcció General de la Indústria
Alimentària, amb la finalitat de gestionar aquest expedient. Per això podeu exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d'aquest responsable a: Pº Infanta Isabel
nº 1, 28014-MADRID, o mitjançant tramitació electrònica. Per a qualsevol qüestió relacionada
amb aquesta matèria us podeu adreçar al correu electrònic: sgcdae@magrama.es

Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

SOL·LICITUD PER ACTUAR COM A ORGANISME DE CERTIFICACIÓ DE 
PRODUCTE EN EL QUAL ES DELEGUEN LES TASQUES DE CONTROL OFICIAL

DADES DE L'ENTITAT DE CERTIFICACIÓ SOL·LICITANT
Nom de l'entitat sol·licitant:

Raó social de l'entitat sol·licitant:

Domicili:

Telèfon: Telèfon mòbil: Adreça electrònica:

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT

Número de document:

Nom:
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1.-

2.-

Targeta d'identificació fiscal, escriptura de constitució o estatuts.

          Procediment de certificació per al plec de condicions corresponent.

…………………………….. ……… de …………………………….. de ……………….

Signat:  …………………………………………………………..

Memòria justificativa de compliment dels requisits de l'art. 7 del Reial decret 
267/2017.

Còpia autèntica o document equivalent del certificat d'acreditació expedit per
l'organisme nacional d'acreditació per a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065/2012 o
la norma que la substitueixi, per al plec de condicions corresponent a l'abast de la
sol·licitud, o en els casos que disposa la disposició addicional primera,
assenyaleu el que correspongui:

Còpia autèntica o document equivalent del certificat d'acreditació
expedit per l'organisme nacional d'acreditació per a la norma UNE-
EN ISO/IEC 17065/2012 o la norma que la substitueixi, sobre un
altre plec de condicions o un altre document normatiu.

Que l'entitat compleix els requisits que estableixen els reglaments comunitaris, la
Llei 6/2015, de 12 de maig, i el Reial decret 267/2017, i es compromet a complir i
fer complir les obligacions que s'hi referencien.
Que totes les dades consignades són veritat, i que es compromet a provar-les
documentalment quan se l'hi requereixi.

ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS

La persona sotasignada, en representació de l'entitat sol·licitant, declara, sota la seva
responsabilitat: 

DIRECCIÓ GENERAL DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA                                                         
MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

Documentació: A més de la informació abans descrita, declara que aporta els documents 
següents:

Còpia autèntica o document equivalent de la sol·licitud
d'acreditació per al plec de condicions corresponent, presentada i
admesa per l'organisme nacional d'acreditació, i número
d'expedient assignat per aquest organisme.
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