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I. Disposicions generals

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

10572 REIAL DECRET 460/2002, de 24 de maig,
pel qual s’estableixen ajuts al finançament
d’accions d’assessorament per a la millora de
la qualitat de la llet produïda i recollida a les
explotacions. («BOE» 131, d’1-6-2002.)

El Reial decret 1679/1994, de 22 de juliol, pel qual
s’estableixen les condicions sanitàries aplicables a la pro-
ducció i la comercialització de llet crua, llet tractada tèr-
micament i productes lactis, ha incorporat al nostre orde-
nament jurídic les directives que són aplicables en el
sector lacti, en especial la Directiva 92/46/CEE, del Con-
sell, de 16 de juny, per la qual s’estableixen les normes
sanitàries aplicables a la producció i la comercialització
de llet crua, llet tractada tèrmicament i productes lactis.

L’esmentat Reial decret recull, entre altres aspectes,
les normes sanitàries i de qualitat aplicables a la pro-
ducció i la comercialització de la llet crua, i estableix
amb caràcter obligatori que només es destini a l’ela-
boració de productes lactis o de llet de consum tractada
tèrmicament la llet crua procedent d’animals sans i d’ex-
plotacions que compleixin determinades normes d’higie-
ne.

Així mateix, el dit Reial decret estableix els requisits
que ha de complir la llet crua en el moment de ser
recollida a les explotacions, així com l’obligació dels cen-
tres de recollida, centres de normalització, establiments
de tractament i establiments de transformació de comu-
nicar als òrgans competents els casos en els quals la
llet crua recollida a les explotacions no arribi als nivells
mínims de qualitat.

Per tal d’avançar en el procés de millora de la qualitat
de la llet, és convenient donar suport a les mesures d’as-
sessorament i control que contribueixin a aquesta millo-
ra.

Per garantir un desenvolupament racional de les
accions esmentades, aquestes han de ser organitzades
i coordinades a través de programes de control i millora
de la qualitat de la llet.

Es considera que, per bé que el beneficiari dels ajuts
és el productor de llet, aquests han de ser gestionats
pels compradors autoritzats, centres de recollida, esta-
bliments de tractament o transformació autoritzats, així
com les agrupacions de productors, per la seva capacitat
d’instrumentar un programa eficaç d’assessorament i
millora de la qualitat que inclogui un conjunt de pro-
ductors.

Aquests ajuts es financen amb càrrec als crèdits
corresponents dels pressupostos generals de l’Estat i es
poden complementar amb fons addicionals aportats per
les comunitats autònomes.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultats les comunitats autònomes i els sectors afectats
i s’ha complert el tràmit d’informació a què es refereix
l’article 88.3 del Tractat constitutiu de la Comunitat
Europea.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 24 de maig de 2002,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret estableix les bases reguladores
dels ajuts estatals destinats a donar suport tècnic al sec-
tor productor de llet per millorar el control i la qualitat
de la llet produïda i recollida a les explotacions.

Aquest suport tècnic es fa per mitjà de programes
que tinguin per finalitat millorar el compliment de les
exigències que estableix l’annex A del Reial decret
1679/1994, de 22 de juliol, pel qual s’estableixen les
condicions sanitàries aplicables a la producció i la comer-
cialització de llet crua, llet tractada tèrmicament i pro-
ductes lactis.

Article 2. Beneficiaris.

Poden ser beneficiaris dels ajuts que regula aquest
Reial decret, sempre que formin part d’alguna de les
entitats a què es refereix l’article següent:

1. Els productors de llet de vaca que:
a) Tinguin una quantitat de referència assignada i

compleixin les obligacions imposades pel règim de la
taxa suplementària.

b) Participin en programes de millora de les con-
dicions higienicosanitàries de la seva explotació i de la
llet que hi obtenen.

Per als productors situats a la Comunitat Autònoma
de les Canàries no és aplicable el paràgraf a) d’aquest
apartat.

2. Els productors de llet d’ovella i cabra que par-
ticipin en programes de millora de les condicions higie-
nicosanitàries de la seva explotació i de la llet que hi
obtenen.

Article 3. So�icituds.

Poden presentar les so�icituds dels ajuts que preveu
aquest Reial decret, sempre que elaborin i apliquin els
programes descrits a l’article 5:

1. Les agrupacions de productors de llet, sempre
que tots els seus socis compleixin els requisits que esta-
bleix l’apartat 1 o l’apartat 2 de l’article anterior.

2. En el cas de la llet de vaca:
a) Els compradors autoritzats o les seves associa-

cions que es comprometin a un pagament diferencial
per paràmetres de qualitat superiors als que exigeix la
normativa vigent i que compleixin les obligacions impo-
sades pel règim de la taxa suplementària.

b) Per a la Comunitat Autònoma de les Canàries,
els establiments de tractament autoritzats o les seves
associacions que es comprometin a un pagament dife-
rencial per paràmetres de qualitat superiors als que exi-
geix la normativa vigent.
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3. En el cas de llet de cabra i ovella, els centres
de recollida, els establiments de tractament o de trans-
formació definits a l’article 2 del Reial decret 1679/1994
o les seves associacions que es comprometin a un paga-
ment diferencial per paràmetres de qualitat superiors
als que exigeix la normativa vigent.

Article 4. Presentació de so�icituds.

1. Les so�icituds, que han de contenir, com a mínim,
les dades que figuren a l’apartat 1 de l’article 5 del pre-
sent Reial decret, s’han d’adreçar a l’òrgan competent
de la comunitat autònoma on radiquin les explotacions
de producció de llet incloses en el programa de millora,
i s’han de presentar davant l’òrgan esmentat o en qual-
sevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú. Les so�icituds s’han de presentar en els ter-
minis establerts per les comunitats autònomes en les
seves convocatòries respectives i, en tot cas, abans del
30 d’abril de cada any.

2. En cas que el programa afecti explotacions de
diverses comunitats autònomes, l’interessat ha de pre-
sentar una so�icitud per cada comunitat autònoma, rela-
tiva a les explotacions que hi estiguin ubicades.

3. Les so�icituds han d’anar acompanyades, com
a mínim, de:

a) La memòria descriptiva del programa que esta-
bleix l’article 5 d’aquest Reial decret.

b) La relació d’explotacions incloses en el programa
i dels titulars, així com el volum de llet produïda en les
mateixes explotacions.

c) En cas que la so�icitud sigui d’un primer com-
prador autoritzat, centre de recollida, establiment de trac-
tament o de transformació autoritzat, compromís de
pagament diferencial dels paràmetres de qualitat de la
llet superiors als que exigeix la normativa vigent.

d) Compromís de comunicar a l’òrgan competent
de la comunitat autònoma, en la forma que aquest dis-
posi, els resultats del programa en cada una de les explo-
tacions acollides al mateix programa.

Article 5. Programes de millora.

1. Els programes de millora han de tenir una memò-
ria en què consti, com a mínim, el següent:

a) Identificació del comprador autoritzat, centre de
recollida, establiment de tractament o de transformació
o agrupació de productors que apliquin el programa,
així com de les explotacions que se’n beneficiïn i la seva
localització geogràfica.

Quan es tracti d’una associació de compradors, de
centres de recollida, o d’establiments de tractament o
de transformació, aquesta informació s’ha de presentar
desglossada per cada un d’aquest.

b) Identificació, si s’escau, de l’entitat a la qual s’en-
comana l’aplicació de les accions que preveu el programa
de millora.

c) Identificació dels paràmetres que han de ser
objecte de millora.

d) Descripció detallada de:

1r Les despeses que s’han de fer que consten a
l’apartat 1 de l’article 6 d’aquest Reial decret.

2n Inversions necessàries per al desenvolupament
de les funcions d’assessorament de les recollides a l’a-
partat 2 de l’article 6 d’aquest Reial decret.

e) Establiment d’un sistema de seguiment que per-
meti d’avaluar l’eficàcia de les mesures.

f) Pressupost detallat de les altres despeses deri-
vades de l’execució del programa.

g) Determinació específica dels laboratoris respon-
sables dels controls analítics, degudament autoritzats per
les comunitats autònomes.

2. El programa de millora ha d’afectar:

a) Totes les explotacions integrants, en cas que el
so�icitant de l’ajut sigui una agrupació de les que preveu
l’apartat 1 de l’article 3 d’aquest Reial decret, excepte
les explotacions que ja estiguin incloses en un programa
de millora.

b) Totes les explotacions subministradores, en cas
que el so�icitant de l’ajut sigui algun dels previstos en
els apartats 2 o 3 de l’article 3 d’aquest Reial decret,
excepte les explotacions que ja estiguin incloses en un
programa de millora.

3. Es poden excloure del compliment de l’apartat
anterior els casos excepcionals següents, degudament
justificats a judici de l’òrgan competent de la comunitat
autònoma:

a) Una catàstrofe natural greu que hagi afectat de
manera important una explotació.

b) La mort o el sacrifici d’una part significativa del
ramat d’una explotació com a conseqüència d’una epi-
zoòtia oficialment declarada o que sigui objecte de pro-
grames nacionals d’eradicació.

c) Qualsevol altra causa degudament documentada
i considerada així per l’autoritat competent.

Article 6. Despeses subvencionables.

1. Són subvencionables les accions d’assessora-
ment tècnic adreçat a tots els factors que incideixen
en la millora de la qualitat higiènica i fisicoquímica de
la llet crua i sobre els quals s’han de portar a terme
els programes, que han de preveure, en concret:

a) Adequació i neteja d’insta�acions i equips.
b) Millora de les condicions higièniques de les explo-

tacions.
c) Rutina de munyiment i manipulació de la llet.
d) Millora de les condicions sanitàries de les rama-

deries: prevenció i control de malalties, especialment de
mastitis.

e) Prevenció i control de residus de medicaments
i hormonals.

A més a més, els programes, sempre que incloguin
els factors descrits abans, poden preveure accions d’as-
sessorament en millora genètica o nutrició, sempre que
vagin adreçats específicament a millorar la qualitat de
la llet.

2. Així mateix, són subvencionables les inversions
que siguin necessàries per dur a terme les tasques d’as-
sessorament descrites a l’apartat 1 i que incloguin l’ad-
quisició dels béns i serveis següents:

a) Prestació d’assistència tècnica a les explotacions.
b) Despeses derivades dels sistemes de revisió i con-

trol del funcionament de les insta�acions de munyiment
i del tanc de refrigeració.

c) A criteri de la comunitat autònoma, s’hi poden
incloure la realització de controls analítics de la llet obtin-
guda en l’explotació, com també els mitjans necessaris
per fer aquests controls.

d) Anàlisis per controlar les mastitis, que inclouen
el test de Califòrnia, l’estudi etiològic i els antibiogrames.

e) Despeses de gestió derivades del programa.
f) Formació del personal tècnic, que inclou cursos

i conferències.
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g) Divulgació de bones pràctiques i noves tecno-
logies al ramader, que inclou l’elaboració de material
didàctic, com ara publicacions i fullets, i l’organització
de cursos i conferències.

3. En queden expressament excloses les inversions
següents:

a) Les derivades del funcionament habitual d’una
explotació làctia.

b) Els mitjans de transport.

Article 7. Import dels ajuts.

L’import total dels ajuts concedits a l’empara d’aquest
Reial decret no pot superar, en cap cas, el 50 per cent
de les despeses necessàries per dur a terme el programa
de millora.

Article 8. Resolució.

1. Els òrgans competents de la comunitat autònoma
davant la qual es presentin les so�icituds han de resoldre
la concessió o denegació dels ajuts, d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries.

2. Els programes de millora s’han d’ordenar o pun-
tuar, amb vista a la concessió dels ajuts, en funció del
nombre de ramaders afectats pel programa i la idoneïtat
dels mateixos programes. Finalment, i en cas d’igualtat
de puntuació, també s’ha de tenir en compte el volum
de llet que representi cada programa.

3. En les resolucions de concessió dels ajuts s’ha
de fer constar expressament l’import dels fons que pro-
cedeixen dels pressupostos generals de l’Estat.

Article 9. Justificació i pagament.

1. Abans de l’1 de febrer de l’any següent, els so�i-
citants que obtinguin una resolució favorable de con-
cessió d’ajut han de:

a) Comunicar l’acabament del programa a l’òrgan
competent de la comunitat autònoma i adjuntar la jus-
tificació necessària perquè es pugui procedir al paga-
ment de l’ajut i, en particular, els justificants d’inversió
i despesa, així com la memòria explicativa sobre la rea-
lització del programa i els resultats de l’avaluació en
cada una de les explotacions acollides al programa.

b) Enviar a la comunitat autònoma un informe indi-
vidualitzat per a cada una de les explotacions acollides
o beneficiàries del programa, en què ha de constar:

1r El grau de compliment dels objectius o compro-
misos recollits a la memòria del programa.

2n L’evolució dels resultats dels controls analítics,
especialment el nivell de compliment del programa, com
també el grau de millora assolit en relació amb les exi-
gències del Reial decret 1679/1994 relatives a parà-
metres fisicoquímics, paràmetres microbiològics i pre-
sència de residus.

2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha
de procedir a pagar els ajuts al so�icitant, després de
fer les comprovacions oportunes, especialment referent
a:

a) Documents i justificants establerts a l’apartat 1
d’aquest article.

b) Realització de controls aleatoris «in situ» amb
resultat satisfactori.

Article 10. Avaluació de resultats.

1. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha
de fer un informe d’avaluació, que ha d’incloure controls

aleatoris «in situ», de l’eficàcia de cada un dels programes
aplicats on ha de constar un resum dels aspectes esmen-
tats que s’han d’avaluar en cada explotació, per al con-
junt de les explotacions acollides o beneficiàries del
programa.

El grau d’eficàcia en els resultats reflectit en aquests
informes es pot utilitzar com a possible criteri per con-
cedir ajuts per a programes d’anys posteriors.

2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha
de remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
un informe global de l’eficàcia dels programes de millora
de la qualitat de la llet per al conjunt de les explotacions
en què s’han aplicat. Hi ha de constar amb claredat la
situació abans, durant i després de l’aplicació d’aquests
programes i, en particular, l’evolució dels resultats ana-
lítics tant fisicoquímics i microbiològics com de residus,
i el grau o el nivell de compliment segons les exigències
del Reial decret 1679/1994. S’ha de fer un estudi com-
paratiu de resultats analítics amb la totalitat de les explo-
tacions de la comunitat autònoma, de manera que es
pugui avaluar amb claredat la diferència entre les explo-
tacions que reben aquests ajuts i les que no els reben.

S’hi ha d’adjuntar una descripció de les línies o els
nivells d’actuació sobre els quals s’han adreçat els ajuts
i els fons dedicats a cadascuna d’aquestes.

Article 11. Deure de comunicació.

1. Els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes han de remetre a la Direcció General de Rama-
deria del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la
relació d’assignataris i els ajuts concedits, abans del 30
de novembre de cada any.

2. Igualment, a fi de valorar la consecució dels objec-
tius previstos, els òrgans competents de les comunitats
autònomes han de remetre a la Direcció General de
Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, abans de l’1 de març de l’any següent, l’informe
que estableix l’apartat 2 de l’article 10 d’aquest Reial
decret.

Article 12. Finançament.

1. Els ajuts als quals es refereix aquest Reial decret
es financen amb càrrec als crèdits corresponents exis-
tents als pressupostos generals de l’Estat, que s’han de
distribuir entre les comunitats autònomes d’acord amb
el que preveu l’article 153 del text refós de la Llei general
pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu
1091/1988, de 23 de setembre.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot
subscriure convenis de co�aboració amb les comunitats
autònomes en els quals aquestes es comprometin a apor-
tar fons addicionals complementaris per finançar aquests
ajuts.

3. Pel seu tractament com a càrrega assumida en
el càlcul de la quota del País Basc i Navarra, aquestes
comunitats autònomes queden excloses d’assignacions
en els ajuts que preveu aquest Reial decret.

Disposició addicional única. Ajuts per a l’any 2002.

Per a l’any 2002, el finançament d’aquests ajuts es
fa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2121713 E
774.02 dels pressupostos generals de l’Estat per a aquell
any, amb un crèdit màxim de 12.020.240 euros.

Disposició transitòria primera. Termini de so�icituds
per a l’any 2002.

Per a l’any 2002, el termini de presentació de so�i-
cituds finalitza al cap de dos mesos de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret.
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Disposició transitòria segona. Programes de millora per
als anys 2002 i 2003.

No obstant el que disposa l’apartat 2 de l’article 5
d’aquest Reial decret, és suficient que les explotacions
que integren un programa de millora assoleixin, en rela-
ció amb el volum total de llet del programa esmentat,
el 80 per 100 durant l’any 2002 i el 90 per 100 durant
l’any 2003.

Disposició transitòria tercera. Aplicació retroactiva.

Aquest Reial decret s’aplica amb caràcter retroactiu
a les so�icituds presentades a partir de l’1 de gener
de 2002.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el Reial decret 1563/1998, de 17
de juliol, de mesures per a la millora integral de les explo-
tacions de producció i en relació amb els compradors
de llet, i el Reial decret 1443/2000, de 28 de juliol,
pel qual s’estableixen els ajuts al finançament de pro-
grames de millora de la qualitat de la llet produïda en
les explotacions de la Comunitat Autònoma de les Canà-
ries.

Disposició final primera. Condicionament del paga-
ment.

Les resolucions de concessió dels ajuts han de fer
constar expressament que el pagament està condicionat
al fet que s’hagi produït una decisió positiva de la Comis-
sió Europea sobre aquesta norma, d’acord amb el que
estableix l’article 88.3 del Tractat constitutiu de la Comu-
nitat Europea.

Disposició final segona. Títol habilitador.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a de la Constitució, que reserva
a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases
i coordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica.

Disposició final tercera. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per adoptar, en l’àmbit de les seves competències,
les mesures necessàries per a l’aplicació i el compliment
del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 de maig de 2002.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

10573 REIAL DECRET 461/2002, de 24 de maig,
pel qual es concreten determinats aspectes
de la normativa comunitària en el sector del
sucre. («BOE» 131, d’1-6-2002.)

El sector del sucre ha estat objecte d’una regulació
singular en l’àmbit comunitari. Així, el Reglament (CE)
1260/2001, del Consell, de 19 de juny, que estableix

l’Organització Comuna de Mercats en el sector del sucre,
fixa la possibilitat de concedir restitucions per la utilit-
zació de determinats productes del sector del sucre que
s’emprin en la indústria química, de traslladar part del
sucre produït en una campanya a la següent i fusionar
part de la producció d’isoglucosa i la comunicació a la
Comissió de les dades necessàries per a l’aplicació d’a-
quest Reglament.

Posteriorment, el Reglament (CE) 1265/2001, de la
Comissió, de 27 de juny, estableix les modalitats d’a-
plicació del Reglament (CE) 1260/2001 referent a la
concessió de la restitució per la utilització de determinats
productes del sector del sucre a la indústria química.

Anteriorment, el Reglament (CEE) 65/1982 de la
Comissió, de 13 de gener, establia les modalitats d’a-
plicació per al trasllat de sucre d’una campanya a la
campanya de comercialització següent, i el Reglament
(CE) 314/2002, de la Comissió, de 20 de febrer, pel
qual s’estableixen les modalitats d’aplicació del règim
de quotes en el sector del sucre, preveu la possibilitat
de fusionar la producció d’isoglucosa del mes de juny
d’una campanya amb la del mes de juliol de la campanya
següent per a imputació a compte d’aquesta última.

Finalment, el Reglament (CE) 779/1996, de la Comis-
sió, de 29 d’abril, estableix les comunicacions al sector
del sucre que els estats membres han d’efectuar a la
Comissió.

Sense perjudici de l’aplicabilitat directa dels regla-
ments comunitaris i amb l’objectiu que els interessats
els comprenguin millor, es considera convenient repro-
duir parcialment alguns aspectes de la reglamentació
comunitària.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 24 de maig de 2002,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

El present Reial decret té per objecte concretar diver-
sos aspectes de la normativa comunitària aplicable a
les matèries següents:

a) Concessió de la restitució a la producció, per la
utilització de determinats productes del sector del sucre
a la indústria química.

b) Trasllat de sucre i fusió de la producció d’iso-
glucosa d’una campanya de comercialització a la
següent.

c) Comunicacions que han de fer les empreses del
sector del sucre en compliment de la reglamentació
comunitària.

CAPÍTOL II

Restitució a la producció, per la utilització de productes
del sector del sucre amb destinació a la indústria

química

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:
1. «Productes de base»: es denominen productes

de base els previstos en els paràgrafs a) i b) de l’apartat
1 de l’article 1 del Reglament (CE) 1265/2001, de la
Comissió, de 27 de juny.


