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COMUNITAT AUTÒNOMA
DE CATALUNYA

5692 LLEI 2/2003, de 19 de febrer, de modificació
de l’article 22 de la Llei 10/1994, d’11 de
juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra. («BOE» 69, de 21-3-2003.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord
amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, promulgo la següent Llei 2/2003,
de 19 de febrer, de modificació de l’article 22 de la
Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Gene-
ralitat-Mossos d’Esquadra.

PREÀMBUL

La Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de
la Generalitat-Mossos d’Esquadra, va estructurar i regular
funcionalment i estatutàriament aquest Cos policial, que
té el caràcter de policia ordinària i integral i actua en
tot el territori de Catalunya.

Des de l’aprovació de la dita Llei, la Policia de la
Generalitat ha tingut una important evolució pel que fa
al nombre d’efectius que la integren i a l’exercici de
les seves funcions, com a conseqüència, principalment,
del desplegament territorial per substitució de les forces
i els cossos de seguretat de l’Estat.

Així mateix, l’exercici de la funció policial en tots els
seus vessants requereix dotar-se de funcionaris amb les
màximes professionalitat i preparació possibles, la qual
cosa comporta que el procés de selecció d’aquests sigui
complex i inclogui un període de pràctiques en el qual
els aspirants compleixen funcions policials.

Aquestes tasques, necessàries per a la correcta for-
mació de l’aspirant, impliquen que els funcionaris en
pràctiques estiguin immersos en situacions de risc. No
obstant això, si durant la prestació dels serveis policials
en el període de pràctiques els aspirants pateixen deter-
minades lesions que impliquin algun tipus d’exclusió
mèdica, no poden assolir la condició de mosso o mossa
d’esquadra.

Aquesta situació fa necessari modificar l’article 22
de la Llei 10/1994 per tal que els aspirants que en
l’exercici de funcions policials pateixin lesions no siguin
exclosos del procés selectiu i puguin entrar a formar
part del Cos de Mossos d’Esquadra en un lloc de treball
adequat a llurs capacitats.

Finalment, per tal que es puguin beneficiar de les
disposicions de la Llei 10/1994 les persones excloses
dels processos selectius com a conseqüència d’haver
patit lesions durant la prestació dels serveis policials,
aquesta Llei és aplicable als funcionaris en pràctiques
que hagin participat en els processos selectius d’accés
al Cos de Mossos d’Esquadra convocats des de l’entrada
en vigor de la Llei 10/1994.

Article únic.

S’afegeix un apartat a l’article 22 de la Llei 10/1994,
de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra, amb el text següent:

«4. No obstant el que disposa l’apartat 3, un
cop superat el curs selectiu, en el cas que la causa
d’exclusió mèdica de l’aspirant sigui conseqüència
de lesions sofertes en l’exercici de les seves fun-
cions com a funcionari o funcionària en pràctiques,
l’òrgan responsable en pot proposar el nomena-
ment com a funcionari o funcionària de carrera a
l’òrgan competent i li ha d’ésser assignat un lloc
de treball adequat a les seves capacitats.»

Disposició addicional.

Aquesta Llei és aplicable als funcionaris en pràctiques
que hagin participat en els processos selectius d’accés
al Cos de Mossos d’Esquadra convocats després de l’en-
trada en vigor de la Llei 10/1994.

Disposició final primera. Habilitació reglamentària.

S’autoritzen el Govern i el conseller o consellera de
Justícia i Interior a dictar les normes reglamentàries que
calgui per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publi-
cat en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 19 de febrer de 2003.

NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ,

Consellera de Justícia i Interior

JORDI PUJOL,

President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 3832,
de 27 de febrer de 2003)

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

5956 REIAL DECRET 347/2003, de 21 de març,
pel qual es regula el sistema de gestió de
quota làctia. («BOE» 72, de 25-3-2003.)

Com a conseqüència de l’Acord de Berlín sobre l’a-
partat agrícola de l’Agenda 2000 i, en concret, sobre
la reforma de l’organització comuna de mercat al sector
de la llet i els productes lactis, es va dictar el Reglament
(CE) núm. 1256/1999 del Consell, de 17 de maig de
1999, que modifica el Reglament (CE) núm. 3950/92
del Consell, de 28 de desembre de 1992, pel qual s’es-
tableix una taxa suplementària al sector de la llet i els
productes lactis, aplicable des de l’1 d’abril de l’any
2000.
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Aquest Reglament prorroga el règim de quotes làcties
durant vuit nous períodes de 12 mesos, fins a l’1 d’abril
de l’any 2008, augmenta les quantitats globals garan-
tides dels estats membres, reforça la posició dels pro-
ductors actius i amplia el grau de subsidiarietat dels
estats membres en certs aspectes relacionats amb la
regulació de les transaccions individuals entre particu-
lars.

D’altra banda, s’han tingut en consideració les sen-
tències 45/2001, de 15 de febrer, i 95/2001, de 5
d’abril, dictades pel Ple del Tribunal Constitucional en
els conflictes de competència corresponents, que atri-
bueixen a l’Estat la competència per adoptar la resolució
final dels expedients d’assignació de quotes procedents
de la reserva nacional, i a les comunitats autònomes
quan no procedeixin de la reserva nacional.

Així mateix, l’experiència adquirida en la gestió i l’e-
volució estructural constatada al sector indueixen a pro-
posar certes reformes per adaptar els mecanismes de
reestructuració actualment en vigor a l’actual situació
del sector. En aquest sentit, s’ha considerat oportú modi-
ficar els requisits i els límits per a l’assignació de quota
procedent del Fons nacional coordinat de quotes làcties,
ampliant les possibilitats de participació dels productors.
També es clarifiquen aspectes relatius a terminis i formes
de tramitació de la resta de procediments de gestió que
pretenen una més gran coordinació i tractament uni-
forme dels productors en totes les comunitats autòno-
mes i, per tant, més bon compliment de les exigències
del règim de la taxa suplementària.

Es recull, a més, l’acord parlamentari en relació amb
l’ampliació de les categories de productors que poden
adquirir quota deslligada de l’explotació.

Finalment, és necessari considerar que la legislació
nacional que es refereix al sector lacti actualment en
vigor sofreix d’una dispersió normativa que en dificulta
extremadament l’estudi, la consulta i la comprensió. El
fet que part d’aquesta, a més, hagi estat derogada en
determinats articles, agreuja la situació. D’aquí sorgeix
la necessitat de recopilar i codificar les normes, objectiu
al qual també va adreçada aquesta disposició.

Com a conclusió, i per les raons de simplificació de
la normativa ja esmentades, convé derogar, d’altra ban-
da, determinades disposicions avui obsoletes, i adaptar
els preceptes que contenen a les circumstàncies actuals.
Aquest és el cas del Reial decret 1888/1991, de 30
de desembre, pel qual s’estableix un pla de reordenació
del sector de la llet i dels productes lactis, i del Reial
decret 324/1994, de 28 de febrer, pel qual s’estableixen
normes reguladores del sector de la llet i dels productes
lactis i del règim de la taxa suplementària, així com del
Reial decret 2230/1994, de 18 de novembre, pel qual
s’estableixen normes per a l’assignació de quantitats de
referència de llet de la reserva nacional.

D’altra banda, també convé derogar disposicions que,
sense ser obsoletes, s’han d’adaptar a l’esmentada refor-
ma de l’Agenda 2000. Aquest és el cas del Reial decret
1486/1998, de 10 de juliol, sobre la modernització i
la millora de la competitivitat del sector lacti, i del Reial
decret 174/1998, de 16 de febrer, pel qual s’estableixen
normes generals de repartiment de determinades quan-
titats de referència integrades en la reserva nacional de
quotes làcties.

En el procés d’elaboració de la present disposició han
estat consultades les comunitats autònomes, així com
els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia del ministre
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i prèvia deliberació del Consell de Ministres en
la reunió del dia 21 de març de 2003,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Objectiu i disposicions bàsiques

SECCIÓ 1a OBJECTIU I DEFINICIONS

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquest Reial decret és regular amb caràc-
ter bàsic el sistema de gestió de la quota làctia a Espanya.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:

a) Llet: el producte procedent de la munyida d’una
o diverses vaques.

b) Altres productes lactis: la nata, la mantega i els
formatges, especialment.

c) Productor: el ramader, persona física o jurídica
o agrupació de persones físiques o jurídiques, l’explotació
de les quals està situada al territori espanyol, que ven
llet o altres productes lactis directament al consumidor,
o que els lliura a un comprador.

d) Explotació: el conjunt d’unitats de producció ges-
tionades pel productor i situades al territori espanyol.
Cada unitat de producció disposa del corresponent codi
d’explotació, de conformitat amb el Reial decret
205/1996, de 9 de febrer, pel qual s’estableix un sistema
d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina,
porcina, ovina i cabrum, o norma aplicable, si s’escau.

e) Comprador: l’empresa o agrupació degudament
autoritzada per la legislació vigent en el règim de taxa
suplementària que compra llet o altres productes lactis
al productor per tractar-los o transformar-los o, si s’escau,
per cedir-los a una o diverses empreses que tracten o
transformen llet o altres productes lactis.

f) Lliurament: tota venda o cessió gratuïta de llet
o altres productes lactis pel productor a un comprador
autoritzat, amb independència de qui fa el transport.

g) Venda directa: la venda o cessió gratuïta de llet
o equivalent de llet venuts directament al consum, així
com la llet o els productes lactis convertits en equivalents
de llet, venuts o cedits gratuïtament sense la mediació
d’una empresa tractant o transformadora de llet o altres
productes lactis.

h) Quota làctia: la quantitat de referència individual
de llet expressada en quilograms i vinculada a un con-
tingut de matèria grassa expressat en percentatge assig-
nada a cada explotació. Es pot dividir, si s’escau, en
una quantitat per a lliurament i una altra quantitat per
a venda directa. A cada explotació no pot haver-hi més
d’una quantitat de referència per a lliurament a com-
pradors i, si s’escau, una quantitat de referència per a
venda directa al consum.

i) Període: el que comença l’1 d’abril de cada any
i acaba el 31 de març de l’any següent.

j) Utilització de la part de quota làctia destinada a
venda directa: quan, amb càrrec a la quota assignada
en aquest concepte, el productor comercialitza llet o
altres productes lactis directament al consumidor, o quan
fa cessions temporals d’aquesta part de la quota.

k) Utilització de la part de quota làctia destinada
a lliurament: quan, amb càrrec a la quota assignada en
aquest concepte, el productor fa lliuraments a un com-
prador autoritzat o cessions temporals d’aquesta part
de la quota.
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l) Casos de força major.

Als efectes del que estableix aquest Reial decret,
tenen aquesta consideració els casos següents:

1r Una catàstrofe natural greu que hagi afectat de
forma important l’explotació.

2n La destrucció accidental dels recursos per a l’a-
limentació del ramat o de les edificacions de l’explotació
destinades a les vaques lleteres.

3r La mort o el sacrifici d’una part significativa del
ramat de vaques lleteres com a conseqüència d’una epi-
zoòtia oficialment declarada o que sigui objecte de pro-
grames nacionals d’eradicació.

m) Casos excepcionals.

Als efectes del que estableix aquest Reial decret,
tenen aquesta consideració els casos següents:

1r La incapacitat temporal o invalidesa permanent
del titular de la quota, si s’encarregava per si mateix
de l’explotació, d’acord amb el que disposa el text refós
de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

2n Qualsevol altra causa degudament justificada i
documentada que afecti la capacitat de producció dels
productors interessats i quan l’autoritat competent ho
consideri així.

n) Agricultor professional: el que defineix l’article
2.5 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització
de les explotacions agràries.

ñ) Agricultor jove: la persona que ha complert 18
anys i no ha complert 40 anys, i exerceix o pretén exercir
l’activitat agrària, de conformitat amb la definició que
estableix l’article 2.7 de la Llei 19/1995.

o) Explotacions associatives: les que, segons esta-
bleix l’article 6 de la Llei 19/1995, adopten alguna de
les formes jurídiques següents:

1r Societats cooperatives o societats agràries de
transformació.

2n Societats civils, laborals o d’altres mercantils
que, en cas que siguin anònimes, les seves accions han
de ser nominatives, sempre que més del 50 per cent
del capital social, si n’hi ha, pertanyi a socis que siguin
agricultors professionals. Aquestes societats tenen per
objecte exclusiu l’exercici de l’activitat agrària a l’explo-
tació de la qual són titulars.

Article 3. Assignació de quotes làcties.

1. La quota làctia de cada explotació és igual a la
quantitat assignada l’1 d’abril del 2003, actualitzada,
si s’escau, per la Direcció General de Ramaderia del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació o per l’òrgan
competent de la comunitat autònoma en la qual radiqui
l’explotació, per a cada un dels períodes, en funció del
que estableix aquest Reial decret i de manera que la
suma de les quotes làcties individuals de la mateixa natu-
ralesa no passi, per a cada un dels períodes, de la quan-
titat global que preveu l’annex del Reglament (CEE)
3950/92 del Consell, de 28 de desembre de 1992,
pel qual s’estableix una taxa suplementària al sector de
la llet i dels productes lactis.

2. La Direcció General de Ramaderia du a terme
les assignacions i les actualitzacions de quotes làcties
degudes a:

a) Les variacions de la quantitat global garantida
per a Espanya com a Estat membre, en aplicació de
legislació de la Unió Europea.

b) Les transferències de quotes desvinculades de
l’explotació entre productors de diferents comunitats
autònomes, previstes a l’article 38 d’aquest Reial decret.

c) L’assignació de quotes procedents de la reserva
nacional prevista a la secció 1a del capítol III.

3. Els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes han de comunicar al productor i a la Direcció
General de Ramaderia, abans del 15 de març de cada
període, les actualitzacions de quota no recollides a l’a-
partat 2. La Direcció General de Ramaderia ha de fer
la comunicació als compradors i al Fons Espanyol de
Garantia Agrària (FEGA) a l’efecte de la liquidació de
la taxa suplementària. Qualsevol modificació comunica-
da a la Direcció General de Ramaderia posteriorment
a aquesta data no es té en compte a l’efecte de la liqui-
dació de taxa suplementària del període de què es tracti.

4. Els productors han de comunicar al comprador
o compradors autoritzats als quals facin els lliuraments
qualsevol modificació de la seva quota.

Article 4. Base de dades nacional de quotes làcties.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
de crear una base de dades on es reflecteixin totes les
quotes làcties assignades individualment, així com les
modificacions i actualitzacions de les quotes de tots els
productors.

2. Les comunitats autònomes han de subministrar
a la Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació la informació necessària
per a l’actualització corresponent de la base de dades.

SECCIÓ 2a RETIRADA DE QUOTES

Article 5. Retirada de la quota.

1. Quan, durant dos períodes consecutius, un pro-
ductor no ha utilitzat almenys un 70 per cent de la seva
quota en cada un d’aquests, perd definitivament el per-
centatge de quota no utilitzat en cap dels dos períodes,
que s’afegeix a la reserva nacional amb efectes de l’1
d’abril del període següent als considerats. Tanmateix,
no perd aquesta quota en els casos de força major i
casos excepcionals degudament justificats previstos en
els paràgrafs l) i m) de l’article 2 i que s’hagin comunicat
a l’òrgan competent de la respectiva comunitat autò-
noma quan el productor en tingui coneixement i, en qual-
sevol cas, abans del final del segon període.

2. No obstant el que estableix l’apartat 1, quan
durant un període de 12 mesos un productor no ha
utilitzat la seva quota, aquesta s’afegeix amb caràcter
provisional a la reserva nacional a partir de l’inici del
període següent, durant el qual no pot ser objecte de
transferència, cessió temporal, transvasament ni aban-
donament. Aquesta integració adquireix caràcter defi-
nitiu una vegada finalitzat l’esmentat segon període sen-
se que el productor hagi utilitzat la seva quota.

El productor recupera la quota totalment i amb els
mateixos drets i obligacions originals en el cas que reiniciï
la producció abans que finalitzi el segon període i faci
lliuraments o vendes directes del 70 per cent o més
de la quota làctia que tenia assignada a l’inici del període
anterior:

El productor recupera la part de quota utilitzada amb
els mateixos drets i obligacions originals en el cas que
reiniciï la producció abans que finalitzi el segon període
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i faci lliuraments o vendes directes per sota del 70 per
cent de la quota làctia que tenia assignada a l’inici del
període anterior.

3. L’òrgan competent de la comunitat autònoma on
hi ha l’explotació del productor ha de dictar, abans del
30 de setembre del període en què la retirada tingui
plens efectes, les resolucions corresponents a:

a) Els productors la quota dels quals hagi de ser
afegida definitivament a la reserva nacional per no haver
utilitzat la seva quota durant dos períodes consecutius.

b) Els productors que, en aplicació de l’apartat 1,
hagin de perdre part de la seva quota.

c) Els productors la part de quota dels quals hagi
de ser afegida a la reserva nacional en aplicació del
paràgraf tercer de l’apartat 2.

4. La comptabilització de les retirades s’efectua de
forma independent entre els dos possibles components
de la quota làctia, és a dir, venda directa al consum
i lliurament a compradors.

5. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
de comunicar a les comunitats autònomes, a l’efecte
de l’aplicació de la retirada de quotes, els lliuraments
totals de cada un dels productors l’explotació dels quals
estigui en els seus àmbits territorials respectius.

CAPÍTOL II

Abandonament indemnitzat

SECCIÓ 1a PROGRAMES NACIONALS D’ABANDONAMENT

Article 6. Objecte.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot
posar en marxa programes nacionals d’abandonament
de la producció lletera, mitjançant la concessió d’una
indemnització econòmica, a fi de servir d’element de
reordenació destinat a estimular la modernització del
sector i la seva adequació a les exigències de compe-
titivitat.

2. L’abandonament afecta la totalitat de la produc-
ció lletera i el productor s’ha de comprometre en la so�i-
citud a fer-lo efectiu abans que finalitzi el període en
què es concedeixi. La indemnització a cada productor
es concedeix per la quota làctia individual, tant de lliu-
raments a compradors com de venda directa, exclosa
la rebuda gratuïtament de la reserva nacional, que tingui
assignada l’1 d’abril del període de concessió, ponderada
en el cas de la de lliurament a compradors, a un 3,64
per cent de matèria grassa.

3. De la quantitat total de quota indemnitzada en
cada període per programes nacionals d’abandonament,
se n’ha de destinar el 80 per cent a assignar-lo, en el
període següent, a altres productors a través del Fons
nacional coordinat de quotes làcties establert a la secció
2a del capítol III.

Article 7. Convocatòria dels programes.

1. El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
de convocar mitjançant una ordre ministerial els pro-
grames nacionals d’abandonament i n’ha de determinar
el termini de so�icitud, la quantitat global màxima a
indemnitzar, els imports de la indemnització per quilo-
gram de quota abandonada i la quota individual màxima
que preveu l’article 8.1.a).

2. La distribució dels recursos finançats pel Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació entre les comunitats
autònomes s’ha de fer d’acord amb el que preveu l’article
153 del text refós de la Llei general pressupostària, apro-
vat pel Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de
setembre.

Article 8. Beneficiaris.

1. Poden so�icitar la indemnització per abandona-
ment els productors que compleixin els requisits
següents:

a) Tenir quota assignada a l’inici del període que
no superi la quantitat màxima individual fixada en cada
convocatòria.

b) No haver so�icitat cessions temporals, transfe-
rències ni transvasaments durant el període.

c) Estar lliure de compromisos derivats de qualsevol
ajuda que percebi o hagi percebut, destinada a la seva
explotació lletera, d’entre les que preveuen el Reial decret
204/1996, de 9 de febrer, sobre millores estructurals
i modernització de les explotacions agràries, o el Reial
decret 613/2001, de 8 de juny, per a la millora i la
modernització de les estructures de producció de les
explotacions agràries.

2. Els productors que hagin rebut quotes procedents
de la reserva nacional, mitjançant assignacions directes
o com a assignacions complementàries a través del Fons
nacional coordinat de quotes làcties, poden so�icitar l’a-
bandonament de la seva producció, encara que les quo-
tes esmentades no s’indemnitzen i es reincorporen a
la reserva nacional, llevat que a aquestes quantitats els
hagi estat aplicable el que estableix l’apartat 5 de l’ar-
ticle 22.

3. Els productors titulars de quota als quals es con-
cedeixi la indemnització per abandonament regulat per
aquest Reial decret i compleixin les condicions neces-
sàries es poden acollir als ajuts que preveu el capítol
IV del títol II, «Cessació anticipada de l’activitat agrària»,
del Reglament (CE) núm. 1257/1999 del Consell, de
17 de maig de 1999, sobre l’ajuda al desenvolupament
rural a càrrec del Fons Europeu d’Orientació i de Garantia
Agrícola (FEOGA) i pel qual es modifiquen i es deroguen
determinats reglaments.

Article 9. So�icituds.

Les so�icituds d’indemnització per abandonament
s’han d’adreçar a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma on hi hagi l’explotació del so�icitant i han
de contenir, almenys, les dades que figuren al model
que preveu l’annex I.

Article 10. Tramitació i resolució.

1. La tramitació i resolució de les so�icituds, així
com el pagament, si s’escau, de les indemnitzacions,
correspon als òrgans competents de la comunitat autò-
noma en el territori de la qual hi hagi l’explotació del
so�icitant.

2. Les comunitats autònomes han de comunicar a
la Direcció General de Ramaderia, en el termini màxim
de dos mesos a comptar de l’endemà de l’acabament
del termini de so�icitud, el nombre d’aquestes que com-
pleixen els requisits que estableix l’article 8 i l’import
total a indemnitzar, a l’efecte de distribuir els recursos
financers que preveu l’apartat 2 de l’article 7.
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3. En el cas que els recursos financers assignats a
una comunitat autònoma de conformitat amb l’article 7
siguin inferiors a la suma de les indemnitzacions corres-
ponents a les so�icituds vàlidament presentades en aque-
lla comunitat, s’ha de seguir el següent ordre de prioritat,
després d’ordenar-los de menor a major quota assignada,
o en funció dels criteris que cada comunitat autònoma
estableixi:

a) Raons mediambientals que obliguin a tancar l’ex-
plotació.

b) Dificultats d’adaptació al compliment de les exi-
gències del Reial decret 1679/1994, de 22 de juliol, pel
qual s’estableixen les condicions sanitàries aplicables a
la producció i comercialització de llet crua, llet tractada
tèrmicament i productes lactis.

c) El productor de més edat.

4. El productor no pot recuperar la quota abandonada
una vegada resolta favorablement la seva so�icitud d’a-
bandonament definitiu de la producció.

5. A l’efecte que l’Administració General de l’Estat
disposi en un termini suficient de la informació necessària
per a l’acompliment correcte de les obligacions derivades
del règim de taxa suplementària al sector de la llet i pro-
ductes lactis, per raons de coordinació, les comunitats
autònomes han de resoldre i notificar les so�icituds d’a-
bandonament abans de l’1 de març del període de so�i-
citud.

Article 11. Controls.

1. En el cas que no es faci efectiu l’abandonament
en el termini establert, l’òrgan competent de la comunitat
autònoma, sense perjudici del que estableix l’article 50,
no ha d’abonar la indemnització al productor i ha d’integrar
la quota a la reserva nacional.

2. Al si de la mesa de coordinació de quotes làcties
s’ha d’aprovar un pla nacional de control per a cada perío-
de, a fi de verificar que tots els beneficiaris dels programes
d’abandonament en els respectius àmbits geogràfics han
abandonat realment la producció de llet, una vegada
ingressades les indemnitzacions corresponents.

3. El pla nacional de control ha de recollir qualsevol
aspecte que es consideri necessari per a la realització
coordinada dels controls, tant administratius com sobre
el terreny.

4. Correspon als òrgans competents de les comuni-
tats autònomes dur a terme les activitats de control dels
programes nacionals d’abandonament de la producció làc-
tia que regula aquest Reial decret.

5. L’incompliment dels compromisos d’abandona-
ment suposa el reintegrament de les quantitats percebu-
des, amb l’exigència de l’interès de demora des del
moment del pagament de la indemnització, amb perma-
nència a la reserva nacional de la quota abandonada.

SECCIÓ 2a PROGRAMES AUTONÒMICS D’ABANDONAMENT

Article 12. Programes d’abandonament finançats per les
comunitats autònomes.

1. Les comunitats autònomes poden establir progra-
mes d’abandonament indemnitzat de la producció làctia,
efectuats dins dels seus territoris respectius i indemnitzats
amb càrrec als recursos financers propis.

Les quotes indemnitzades així passen a la reserva
nacional i són assignades individualment per les respec-
tives comunitats autònomes entre els productors del seu
àmbit geogràfic.

2. Les quantitats assignades així tenen la naturalesa
inherent a la seva consideració de quantitats procedents
de la reserva nacional, per la qual cosa no poden ser
objecte de transferència o cessió ni d’indemnització per
abandonament i s’han de reintegrar a la reserva nacional
en el cas que el productor transfereixi totalment o par-
cialment la seva quota.

Amb tot, en el cas que la comunitat autònoma deci-
deixi fer una assignació no directa, sinó equivalent a
la recollida a la secció 2a del capítol III, les quantitats
de quota assignades als productors previ pagament de
la quantitat fixada perden, en el moment del pagament,
la condició de quantitats procedents de la reserva nacio-
nal.

3. Les respectives comunitats autònomes han d’as-
signar entre els productors del seu àmbit geogràfic i
conjuntament amb les quantitats esmentades a l’apartat
1 les quantitats següents:

a) Les quantitats reintegrades a la reserva nacional
en virtut del que estableix l’apartat 2.

S’exceptuen del que estableix el paràgraf anterior els
casos de transferències de quotes vinculades a les explo-
tacions, sempre que es tracti de la mateixa explotació
que tenia el productor anterior, i les quotes procedents
de la reserva nacional queden subjectes als requisits
d’origen.

b) Les quantitats assignades individualment mitjan-
çant el que estableix aquest article que, pel fet de no
haver estat utilitzades durant dos períodes consecutius
o en aplicació del paràgraf tercer de l’article 5.2, hagin
de ser afegides a la reserva nacional, i sempre que no
els hagi estat aplicable el que estableix l’article 22.5.

4. Sense perjudici del que disposen els apartats
anteriors, les quotes assignades procedents de la reserva
nacional perden aquesta naturalesa i queden alliberades
de les limitacions establertes a l’apartat 2 d’aquest article
quan es donin les condicions que preveu l’article 22.5.

CAPÍTOL III

Reserva nacional

Article 13. Quantitats que constitueixen la reserva
nacional.

A la reserva nacional i formant part de la quantitat
global garantida per a Espanya, s’integren, amb caràcter
general, les quotes que no són objecte o deixen de ser
objecte d’una assignació individual, i en particular:

a) Les procedents de la retirada de quotes als pro-
ductors.

b) Les quotes procedents dels programes d’aban-
donament de la producció làctia.

c) Les procedents de renúncies.
d) Les recuperades en transferències de quota entre

productors en aplicació d’aquest Reial decret.
e) Les procedents de possibles increments conce-

dits a Espanya per la Unió Europea.

Article 14. Assignació.

Les quotes integrades a la reserva nacional es poden
assignar de les següents maneres:

a) Mitjançant les corresponents convocatòries d’as-
signació directa, als productors que ho so�icitin, s’as-
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signen les quotes a les quals es refereixen els paràgrafs
a), c), d) i e) de l’article 13 conforme s’estableix a la
secció 1a d’aquest capítol.

Així mateix s’assignen mitjançant el procediment
esmentat el 20 per cent de les quotes indemnitzades
procedents dels programes nacionals d’abandonament,
les quotes no indemnitzades procedents d’aquests, així
com les quotes sobrants després de finalitzar el procés
d’assignació a través del Fons nacional coordinat de quo-
tes làcties, tal com s’estableix a l’article 30.5.

b) Mitjançant el Fons nacional coordinat de quotes
làcties s’assigna el 80 per cent de les quotes procedents
dels programes nacionals d’abandonament.

c) Mitjançant el procediment d’assignació que cada
comunitat autònoma estableixi s’assignen les quotes pro-
cedents dels programes autonòmics d’abandonament
que preveu l’article 12.

d) En compliment de sentències judicials o resolu-
cions administratives.

SECCIÓ 1a ASSIGNACIÓ DIRECTA DE QUOTES AMB CÀRREC

A LA RESERVA NACIONAL

Article 15. Convocatòries de repartiment.

Als efectes del que estableix l’apartat 1 de l’article
anterior, el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació
pot establir les corresponents convocatòries mitjançant
una ordre ministerial en què es fixin les quantitats a
repartir, les quantitats que es retenen per atendre les
possibles reclamacions i el termini per presentar so�i-
cituds.

Article 16. Requisits.

Únicament poden rebre assignacions de quotes pro-
cedents de la reserva nacional els so�icitants que com-
pleixin els següents requisits:

a) No haver-se acollit als programes d’abandona-
ment definitiu de la producció de llet finançats amb
càrrec a fons de la Unió Europea nacionals o autonòmics.

b) No haver transferit quota durant els últims tres
períodes.

c) Que els lliuraments i les vendes directes de llet
i productes lactis (incloses les cessions temporals) de
l’últim període siguin del 90 per cent com a mínim de
la quota que tenia assignada en aquest període. Per valo-
rar el compliment d’aquest requisit, no es consideren
els casos de força major i excepcionals, ressenyats als
paràgrafs l) i m) de l’article 2.

d) Que compleixin les exigències de qualitat de la
llet, d’acord amb el Reial decret 1679/1994, en,
almenys, un dels tres mesos anteriors a la data d’inici
del termini de so�icitud, referent a contingut en gèrmens,
cè�ules somàtiques i presència d’aigua afegida, i durant
els sis mesos anteriors a l’esmentada data quant a pre-
sència de residus de substàncies farmacològicament
actives.

e) No haver renunciat a l’assignació de quota pro-
cedent de l’última convocatòria de repartiment de reser-
va nacional.

f) En cas d’haver so�icitat quota al Fons nacional
coordinat de quotes làcties en el mateix període o en
l’anterior, no haver incomplert l’obligació de dipositar
la quantitat corresponent en el termini que estableix
aquest Reial decret.

g) No haver estat exclosos d’assignació de quotes
procedents de la reserva nacional per una declaració
falsa o incorrecta per negligència greu en alguna de
les tres últimes convocatòries.

h) No haver estat exclosos dels programes de sane-
jament ramader oficial per causes atribuïbles a l’inte-
ressat.

i) Que, en cap dels tres anys anteriors a aquell per
al qual se so�icita l’assignació de quota de la reserva
nacional, s’hagi sancionat l’interessat per la presència
en el seu bestiar o explotació de residus de substàncies
prohibides en virtut del Reial decret 1373/1997, de 29
d’agost, pel qual es prohibeix utilitzar determinades subs-
tàncies d’efecte hormonal i tireostàtic i substàncies
beta-agonistes d’ús en la cria de bestiar, o de substàncies
o productes no autoritzats o substàncies o productes
autoritzats, però en possessió i�egal a la seva explotació.

j) No haver estat sancionat per falta molt greu en
cap dels tres anys anteriors a aquell per al qual se so�icita
l’assignació de reserva, per incompliment de la normativa
bàsica establerta en matèria d’alimentació i benestar ani-
mal i en particular el Reial decret 3454/2000, de 22
de desembre, pel qual s’estableix i es regula el Programa
integral coordinat de vigilància i control de les ence-
falopaties espongiformes transmissibles dels animals, i
el Reial decret 348/2000, de 10 març, pel qual s’in-
corpora a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE,
relativa a la protecció dels animals a les explotacions
ramaderes.

k) No haver estat sancionat per falta molt greu en
cap dels tres períodes anteriors al de so�icitud de quota
de la reserva nacional, en matèria d’identificació animal.

l) No trobar-se el titular de l’explotació en situació
de jubilació.

Article 17. Presentació de so�icituds i documentació.

1. Les so�icituds d’assignació de quota procedent
de la reserva nacional, adreçades al director general de
Ramaderia, s’han de presentar davant de l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma en la qual hi hagi l’ex-
plotació del so�icitant o en qualsevol dels llocs que esta-
bleix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.

2. La so�icitud s’ha de formalitzar en els models
que continguin com a mínim les dades recollides a l’an-
nex II i en els terminis que s’estableixin a aquest efecte.

Article 18. Barem de puntuació de les so�icituds.

Les so�icituds presentades es valoren d’acord amb
el següent barem de puntuació:

a) Tres punts pel fet de ser titular d’una explotació
agrària familiar o associativa que, en la data d’inici del
període de presentació de la so�icitud de quota pro-
cedent de la reserva nacional, tinguin la consideració
de prioritàries d’acord amb els requisits establerts pels
articles 4 a 6 de la Llei 19/1995.

La condició d’explotació prioritària s’ha d’acreditar a
aquests efectes de la manera que preveu l’apartat 3
de l’article 16 de la dita llei.

b) Dos punts pel fet de tenir la condició d’agricultor
professional, segons es defineix a l’article 2.n).

Aquesta puntuació és incompatible amb l’obtenció
dels tres punts previstos en el paràgraf a).
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c) Tres punts per haver obtingut, en algun dels cinc
anys immediatament anteriors a la data de la so�icitud
d’assignació de quota, alguna ajuda oficial de les que
preveuen els números 1r, 3r o 4t següents, o cinc punts
si es refereixen al número 2n:

1r La que preveu el paràgraf a) de l’apartat 1 de
l’article 3 del Reial decret 613/2001.

2n Les que en aquesta mateixa línia es puguin obte-
nir d’acord amb el que disposa el capítol II del títol II,
«Insta�ació de joves agricultors», del Reglament (CE)
núm. 1257/1999.

3r Les que preveuen els paràgrafs d), g) i h) de l’ar-
ticle 3.2 del Reial decret 117/2001, de 9 de febrer,
pel qual s’estableix la normativa bàsica de foment de
les inversions per a la millora de les condicions de trans-
formació i comercialització dels productes agraris, sil-
vícoles i de l’alimentació.

4t Qualsevol altra ajuda de la mateixa naturalesa
concedida a l’empara de normativa derogada per les
disposicions esmentades anteriorment.

d) Tres punts pel fet de tenir la condició d’agricultor
jove, segons es defineix a l’article 2.ñ).

e) Dos punts per no haver rebut assignació en la
convocatòria immediatament anterior, havent-ho so�ici-
tat i complint els requisits.

f) Dos punts pel fet que l’explotació estigui ubicada
en zona desfavorida o de limitació mediambiental espe-
cífica, de les previstes al capítol V del títol II del Regla-
ment (CE) núm. 1257/1999.

Les explotacions associatives poden obtenir la pun-
tuació dels paràgrafs b) i d) quan almenys el 50 per
cent dels socis que les integren compleixin la condició
establerta en cada un d’aquests.

g) Un punt per haver comprat quota a través de
transferència en els últims dos períodes.

h) Un punt pel fet d’estar integrat a un nucli de
control lleter.

i) Un punt pel fet de ser titular d’una explotació
ramadera qualificada de B3 o indemne de bruce�osi,
B4 o oficialment indemne de bruce�osi, T3 o oficialment
indemne de tuberculosi, segons el que preveu el Reial
decret 2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es
regulen els programes nacionals d’eradicació de malal-
ties dels animals.

j) Un punt pel fet de ser membre d’una cooperativa
per a la comercialització de llet que estigui autoritzada
com a comprador de llet en el règim de la taxa suple-
mentària o d’agrupacions de gestió econòmica.

k) Un punt si l’explotació del so�icitant pertany a
una agrupació de defensa sanitària de bestiar vacum
de llet.

l) Un punt pel fet d’estar inscrit en una denominació
de qualitat o indicació geogràfica protegida o similars
relatives a llet o productes lactis.

m) Un punt pel fet de pertànyer a una explotació
associativa de les que preveu l’article 2.o) que estigui
dedicada a la comercialització de llet o productes lactis
i que aquest objectiu figuri expressament en els seus
estatuts.

n) Un punt en el cas que el productor sigui dona.
Si es tracta d’una explotació associativa, quan almenys
el 50 per cent dels socis que la integren siguin dones
(agricultores a títol principal).

Article 19. Tramitació.

1. L’òrgan competent de la comunitat autònoma on
hi hagi l’explotació del so�icitant ha de valorar i classificar
les so�icituds d’acord amb els criteris que preveuen els
articles 17 i 18.

2. Les comunitats autònomes han de trametre al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en un termini
màxim de tres mesos a comptar des que acabi el termini
de presentació de so�icituds, les dades relatives a totes
les so�icituds presentades, incloses les que no com-
pleixin els requisits establerts a l’article 16, amb succinta
indicació del motiu de la proposta de denegació i les
arxivades en virtut de l’aplicació de l’article 71 de la
Llei 30/1992.

Article 20. Procediment d’assignació.

1. La Direcció General de Ramaderia del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’assignar la quota
de la reserva nacional i, per a això, ha d’ordenar les
so�icituds de més a menys puntuació.

2. En el cas que la quantitat de quota so�icitada
superi les disponibilitats de la reserva nacional, s’han
de limitar les quantitats que s’assignin a cada explotació
tal com es detalla a continuació:

a) Totes les so�icituds s’han de puntuar conforme
al barem que estableix l’article 18 i s’han d’ordenar
segons la puntuació assolida.

b) En funció de la disponibilitat de quota per repartir,
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’es-
tablir la puntuació mínima per obtenir assignació de la
reserva nacional, així com la quantitat en quilograms
de quota assignable per cada punt obtingut.

c) Les so�icituds acceptades reben l’assignació de
quota procedent de la reserva nacional que els corres-
pongui en funció de la seva puntuació total, amb les
limitacions següents:

1r No s’assignen quantitats superiors a les so�ici-
tades.

2n No s’assignen quantitats superiors al 200 per
cent de la quota d’inici de l’explotació de què es tracti.

3r No s’assignen quantitats superiors a cent vint
mil quilograms de quota per explotació.

4t No s’assignen quantitats inferiors a cinc mil qui-
lograms de quota.

3. En el cas que dos o més so�icitants tinguin la
mateixa puntuació, es dóna preferència als productors
que es trobin en les circumstàncies següents, per l’ordre
que s’esmenta:

a) Ser titulars d’una explotació prioritària.
b) Haver so�icitat quantitats procedents de la reser-

va nacional en la convocatòria anterior i no rebre-les
per manca de disponibilitat.

c) Tenir la condició d’agricultor professional tal com
es defineix a l’article 2.n).

d) Haver obtingut, en algun dels dos anys imme-
diatament anteriors a la data de la so�icitud d’assignació
de quota, alguna ajuda oficial de les que preveu l’article
18.3.

e) Per la seva edat, donant prioritat a les explota-
cions associatives de més a menys antiguitat i segui-
dament a les persones físiques de menys a més edat.

Article 21. Resolució.

1. El director general de Ramaderia ha de dictar
les resolucions corresponents a les so�icituds d’assig-
nació de quota de la reserva nacional. Transcorreguts
12 mesos des de l’acabament del termini de presentació
de les so�icituds sense que s’hi hagi dictat i notificat
resolució expressa, es poden entendre estimades.



Suplement núm. 9 Dimecres 16 d’abril 2003 1993

2. La Direcció General de Ramaderia ha de trametre
a cada comunitat autònoma una relació de les quotes
assignades als productors l’explotació dels quals estigui
ubicada al seu territori.

Article 22. Limitacions aplicables a les quotes assig-
nades.

1. Les quotes assignades als productors procedents
de la reserva nacional no poden ser objecte de trans-
ferència o cessió ni d’indemnització per abandonament,
i s’han de reintegrar a la reserva nacional en el cas de
transferència total o parcial de la seva quota.

2. Els beneficiaris d’assignació de quotes de la reser-
va nacional es comprometen a no transferir ni cedir tem-
poralment quota durant tres períodes comptats a partir
del període en què es va rebre l’assignació.

3. S’exceptuen del que estableixen els apartats ante-
riors els casos de transferències de quotes vinculades
a les explotacions, sempre que es tracti de la mateixa
explotació que tenia el productor anterior, i les quotes
procedents de la reserva nacional queden subjectes als
requisits d’origen.

4. Malgrat el que disposa l’apartat 2, es poden auto-
ritzar cessions temporals de la part de quota que en
aquell moment no estigui assignada com a reserva nacio-
nal, en els casos excepcionals definits als paràgrafs l)
i m) de l’article 2.

5. Les quotes assignades procedents de la reserva
nacional perden aquesta naturalesa i queden alliberades
de les limitacions que estableix l’apartat 1, una vegada
transcorreguts quatre períodes des de la seva assignació,
comptant com a primer període aquell en el qual el pro-
ductor va rebre l’assignació.

Article 23. Renúncia a les quotes làcties rebudes de
la reserva nacional.

1. Els productors assignataris de quotes làcties de
la reserva poden renunciar a la totalitat de les quantitats
rebudes, mitjançant un escrit adreçat al director general
de Ramaderia, sense que es puguin eludir els compro-
misos inherents a la resolució favorable de la so�icitud
de quota làctia de la reserva nacional que es recullen
a l’apartat 2 de l’article 22.

2. La renúncia afecta el període complet i té efectes
des de l’inici del període en el qual es comunica.

SECCIÓ 2a FONS NACIONAL COORDINAT DE QUOTES LÀCTIES

Article 24. Fons nacional coordinat de quotes làcties.

1. Dins de la reserva nacional, el denominat Fons
nacional coordinat de quotes làcties, d’ara endavant
Fons, es nodreix del 80 per cent de la quota indem-
nitzada, procedent dels programes nacionals d’aban-
donament que s’hagin realitzat en el període anterior,
d’acord amb el que preveu l’article 6.2.

2. El 50 per cent de la quota esmentada a l’apartat
anterior s’ha d’assignar als productors que ho so�icitin,
previ pagament d’una quantitat igual a l’import mitjà
de la indemnització pagada per cada quilogram de quo-
ta abandonada al programa d’abandonament nacional
del període anterior. El 50 per cent restant s’ha d’as-
signar als productors que hagin adquirit quotes del
Fons, com a assignació complementària, tal com esta-
bleix l’article 31.

3. La quantitat total de quota que en cada període
es destini al Fons s’ha de distribuir entre les diferents
comunitats autònomes, únicament a l’efecte d’assigna-
ció individual a productors conforme als criteris bàsics
que estableix aquest Reial decret, mitjançant l’acord
adoptat en la conferència sectorial corresponent.

4. La matèria grassa amb la qual s’assignin les quan-
titats adquirides al Fons, o matèria grassa representativa
del Fons, és la mitjana ponderada dels continguts en
greix de les quotes abandonades al programa d’aban-
donament nacional del període anterior.

Article 25. Criteris generals de la convocatòria del Fons.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’es-
tablir per a cada període en el qual es determini així
i mitjançant una ordre ministerial:

a) El termini de presentació de les so�icituds.
b) La quantitat de quota làctia destinada al Fons.
c) La quota làctia individual màxima a partir de la

qual no es pot accedir al Fons.
d) La modificació, si s’escau, dels estrats i percen-

tatges d’assignació per a cada un dels estrats establerts
a l’apartat 1 de l’article 29.

e) Els altres aspectes que es considerin necessaris
per a l’ordenació del procés d’assignació.

Article 26. Requisits.

Els so�icitants que vulguin obtenir, mitjançant paga-
ment de l’import corresponent, l’assignació de quotes
del Fons han de complir els requisits recollits a l’article
16. A més, per als que tinguin assignada quota en data
1 d’abril de cada període, aquesta no pot ser superior
a la màxima que en cada convocatòria s’estableixi d’a-
cord amb el que preveu el paràgraf c) de l’article 25.

En els casos d’explotacions associatives tal com es
defineixen a l’article 2.o), aquest límit assenyalat per a
l’accés al Fons s’aplica després de dividir la quota assig-
nada a l’entitat pel nombre d’agricultors a títol principal
que les integrin.

Article 27. Presentació de so�icituds i documentació.

1. Els productors interessats a obtenir quotes del
Fons han de presentar una so�icitud, adreçada a l’òrgan
competent de la comunitat autònoma on hi hagi l’ex-
plotació del so�icitant, davant de l’esmentat òrgan o en
qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992.

2. La so�icitud s’ha de formalitzar en els terminis que
a aquest efecte s’estableixin i ha de contenir, almenys,
les dades que figuren al model recollit a l’annex III.

3. Les so�icituds han d’anar acompanyades de la
documentació corresponent.

Article 28. Criteris d’assignació.

1. L’òrgan competent de la comunitat autònoma on
hi hagi l’explotació del so�icitant ha de valorar i classificar
les so�icituds i ha de puntuar, en la forma que aquest
determini, els criteris que consideri necessaris entre els
que s’esmenten a continuació:

a) Els que estableix l’article 18, a excepció del que
preveu l’apartat 5.
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b) Haver so�icitat quantitats del Fons en períodes
anteriors i, malgrat complir tots els requisits, no haver
rebut assignació.

2. En el cas que dos o més so�icitants tinguin la
mateixa puntuació, es dóna preferència als productors
que es trobin en les circumstàncies següents, per l’ordre
que s’esmenta:

a) Ser titulars d’una explotació prioritària.
b) Haver so�icitat quantitats procedents de la reser-

va nacional en la convocatòria anterior i no haver-ne
rebut per manca de disponibilitat de la reserva.

c) Tenir la condició d’agricultor professional tal com
es defineix a l’article 2.n).

d) Haver obtingut, en algun dels dos anys imme-
diatament anteriors a la data de la so�icitud, alguna ajuda
oficial de les que preveu l’article 18.3.

e) Per la seva edat, donant prioritat a les explota-
cions associatives de més a menys antiguitat, i segui-
dament a les persones físiques de menys a més edat.

Article 29. Limitacions per a l’assignació.

1. La quantitat màxima que pot adquirir un produc-
tor depèn de la quota que tingui assignada a 1 d’abril
de cada període, de manera que:

a) Si no té quota assignada, fins a un màxim de
setanta-cinc mil quilograms.

b) Si la seva quota assignada és inferior a cent cin-
quanta mil quilograms, fins a un màxim del 50 per cent
d’aquella.

c) Si la seva quota assignada està compresa entre
cent cinquanta mil i dos-cents cinquanta mil quilograms,
fins a un màxim del 50 per cent de la diferència entre
la seva quota i tres-cents cinquanta mil quilograms.

d) Si la seva quota assignada està compresa entre
dos-cents cinquanta mil i quatre-cents mil quilograms,
fins a un màxim del 25 per cent de la diferència entre
la seva quota i cinc-cents mil quilograms.

En els casos d’explotacions associatives tal com es
defineixen a l’article 2.o), els límits assenyalats per a
l’accés al Fons es calculen dividint la quota assignada
pel nombre d’agricultors a títol principal que les integrin,
i la quantitat màxima que puguin so�icitar és el resultat
de multiplicar per l’esmentat nombre la quantitat que
correspondria a cada un, segons els barems anteriors.

2. Se n’exclouen les so�icituds dels productors als
quals s’hagin assignat quantitats procedents del Fons
en el període immediatament anterior al de la so�icitud,
excepte en el cas que el total de les quantitats dispo-
nibles per assignar sigui superior a les so�icitades per
tots els productors que compleixen els requisits esta-
blerts.

3. No s’assignen quantitats superiors a les so�ici-
tades.

4. No s’assignen quantitats inferiors a cinc mil qui-
lograms de quota.

Article 30. Tramitació i resolució.

1. La convocatòria, la tramitació i la resolució del
procediment correspon als òrgans competents de la
comunitat autònoma en el territori de la qual hi hagi
l’explotació del so�icitant.

2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha
de dictar la resolució corresponent, que ha de notificar

als interessats amb indicació de la data a partir de la
qual i en el termini d’un mes aquests han de dipositar
la quantitat corresponent, en la forma que determini el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. La resolució
condiciona la seva eficàcia a l’ingrés efectiu de la quan-
titat corresponent.

3. A l’efecte que l’Administració General de l’Estat
disposi en un termini suficient de la informació neces-
sària per complir correctament les obligacions derivades
del règim de taxa suplementària al sector de la llet i
productes lactis, per raons de coordinació, les comunitats
autònomes han de resoldre i notificar les so�icituds del
Fons en el termini màxim de dos mesos a comptar des
que acabi el termini de presentació de so�icituds.

4. Les comunitats autònomes han de comunicar a
la Direcció General de Ramaderia del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació les modificacions de quota
que escaiguin, a l’efecte de l’actualització de la base
de dades de l’article 4.

5. Finalitzat el procediment d’assignació a cada
comunitat autònoma, en el cas que sobrin quotes, s’han
de reintegrar a la reserva nacional per a l’assignació direc-
ta d’acord amb la secció 1a d’aquest capítol.

Article 31. Assignació complementària.

1. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha
d’assignar als productors que hagin obtingut quotes del
Fons la quota complementària que preveu l’apartat 2
de l’article 24, i pertanyent a la quantitat de quota des-
tinada al Fons que s’esmenta a l’article 25.b).

2. La quantitat de quota complementària que s’as-
signi ha de ser idèntica a la quantitat de quota adquirida
al Fons.

3. La resolució d’assignació de quota complemen-
tària es fa conjuntament amb la de l’assignació de quota
adquirida al Fons.

4. Les assignacions complementàries no modifi-
quen el contingut representatiu de matèria grassa del
productor beneficiari.

Article 32. Limitacions aplicables a les quotes assig-
nades.

1. La quota complementària rebuda en virtut
d’adquisició de quota al Fons té la consideració de
quota de la reserva nacional i està subjecta a les
mateixes limitacions que s’estableixen per a aquesta
a l’apartat 1 de l’article 22, així com a l’aplicació del
que estableix l’apartat 5 de l’article esmentat.

2. Els beneficiaris del Fons estan subjectes a les
mateixes limitacions dels beneficiaris de reserva
nacional i que són les que estableixen els apartats
2 al 4 de l’article 22.

Article 33. Renúncies.

1. En el cas que el productor no efectuï l’ingrés
en el termini establert, s’entén que renuncia a l’as-
signació, la qual cosa se li ha de notificar mitjançant
la resolució corresponent, i queda exclòs de possibles
assignacions de la reserva nacional, així com de quan-
titats del Fons, durant el període en el qual es va
produir aquesta circumstància i el següent.

2. No es pot renunciar a l’assignació de quotes
so�icitades amb càrrec al Fons una vegada efectuat
l’ingrés de les quantitats corresponents a l’adquisició
de quotes.
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CAPÍTOL IV

Moviments de quotes

Article 34. Modificacions del contingut en matèria
grassa.

El contingut en matèria grassa corresponent a la quo-
ta que es transfereixi o cedeixi temporalment està vin-
culat a aquesta i s’ha d’integrar de forma ponderada
amb el contingut en matèria grassa corresponent a la
quota de l’adquirent o cessionari, respectivament.

El contingut en matèria grassa de les quotes per al
cas de vendes directes és del 3,80 per cent.

SECCIÓ 1a TRANSFERÈNCIES DE QUOTES

Article 35. Transferències de quotes vinculades a les
explotacions.

1. Es consideren transferències de quota vinculades
a l’explotació la venda, l’arrendament i els canvis de titu-
laritat d’una explotació per herència o els produïts entre
drethavents o copropietaris, casos en què la quota dis-
ponible es transfereix al productor que es faci càrrec
de l’explotació.

2. El que preveu l’apartat anterior és aplicable en
els casos de fusió de dues explotacions existents o més
per tal de crear una única explotació, així com en els
casos de cessació anticipada de l’activitat agrària, efec-
tuats a l’empara del que estableix el capítol IV del
títol II del Reglament (CE) núm. 1257/1999.

3. En els casos de venda de l’explotació, la trans-
missió ha de comprendre la totalitat dels elements que
la integrin, amb referència especial a superfícies, edi-
ficacions, animals, insta�acions i tot l’equipament.

4. En els casos d’arrendament, als efectes d’aquest
article, s’exigeix que hi hagi un contracte formalitzat en
escriptura pública en el qual s’especifiquin expressament
les causes que en poden motivar la rescissió, així com
les condicions de rescissió, amb referència particular a
la destinació de la quota en aquests casos. L’arrenda-
ment també afecta la totalitat dels elements que integrin
l’explotació i té una durada mínima de cinc anys.

5. En tots els casos, la part de la quota que no
sigui transferida amb l’explotació s’incorpora a la reserva
nacional.

Article 36. Transferències de quotes desvinculades de
l’explotació dins de cada comunitat autònoma.

1. Les transferències de quotes sense la correspo-
nent transmissió de l’explotació, que preveu l’article 8.d)
del Reglament (CEE) núm. 3950/92, tenen per objecte
millorar l’estructura de la producció de llet dins del terri-
tori de cada una de les comunitats autònomes.

2. Les transferències de quotes desvinculades de
l’explotació se sotmeten a les condicions següents:

a) El productor transferidor de quotes ha d’estar lliu-
re de compromisos derivats de qualsevol ajuda que per-
cebi o hagi percebut, destinada a la seva explotació lle-
tera, d’entre les que preveuen el Reial decret 204/1996
o el Reial decret 613/2001, excepte en els casos excep-
cionals definits als paràgrafs l) i m) de l’article 2 d’aquest
Reial decret.

b) La transferència de quotes de lliuraments a com-
pradors s’ha de fer per la totalitat de la quota individual

que en aquest concepte tingui assignada el productor
que transfereix si és igual o inferior a 50 mil quilograms.

En el cas que la quota per a lliurament a compradors
assignada al productor sigui superior a l’assenyalada i
decideixi no transferir-ne la totalitat per continuar amb
la producció de llet, almenys ha de retenir una quota
en aquest concepte de 50 mil quilograms o el 50 per
cent de la quota que tingui assignada per a lliurament
a compradors quan aquesta sigui superior a 100 mil
quilograms.

Tot això, respecte a les quotes assignades per a lliu-
rament a compradors és aplicable a les quotes assig-
nades per a vendes directes.

c) El productor que hagi adquirit quotes desvincu-
lades de l’explotació no pot transferir ni cedir tempo-
ralment tant la seva quota anterior a la transferència
com l’adquirida per aquesta, fins que hagin transcorregut
tres períodes des de l’adquisició, comptant com a primer
període aquell en el qual va adquirir. Tanmateix, es pot
cedir temporalment en els casos excepcionals definits
als paràgrafs l) i m) de l’article 2.

d) En el cas de dissolucions de societats, la des-
tinació de la quota és la que acordin les parts interes-
sades. Quan el destinatari sigui un productor aliè a l’ex-
plotació original, no pot rebre en cap cas cap quota
de l’assignada a la societat amb càrrec a la reserva nacio-
nal. Els productors que com a conseqüència de la dis-
solució rebin quota, no poden transferir ni cedir tem-
poralment tant la seva quota anterior a la dissolució com
l’adquirida per aquesta, fins que hagin transcorregut dos
períodes des de l’adquisició, comptant com a primer
període aquell en el qual van adquirir.

Se sotmeten al mateix criteri i a les mateixes con-
dicions els casos de segregació d’un o diversos membres
d’una explotació associativa, amb el requisit afegit de
complir el que estableix el paràgraf a) d’aquest apartat,
quant a les quantitats de quota a retenir per part de
la societat original.

e) La transferència de quotes desvinculades de l’ex-
plotació no es pot fer mitjançant arrendament o altres
figures jurídiques afins.

f) Durant cada període de taxa suplementària úni-
cament es pot fer una transferència per cada transferidor,
per bé que aquesta pot ser a favor d’un o diversos
adquirents.

Article 37. Consideracions regionals en les transferèn-
cies de quotes desvinculades de l’explotació dins de
cada comunitat autònoma.

1. Sense perjudici del que indica l’article anterior,
cada comunitat autònoma, en l’exercici de les seves com-
petències, pot ampliar les condicions a les quals s’han
de sotmetre les transferències de quotes desvinculades
de l’explotació, quant a exigències que ha de complir
el transferidor, l’adquirent o quantitats objecte de trans-
ferència.

2. Així mateix, cada comunitat autònoma, en l’àmbit
de les seves competències, pot deduir de la quantitat
objecte de transferència el 20 per cent com a màxim
a favor de la reserva nacional, de manera que la quantitat
que realment s’assigni a l’adquirent en virtut de la trans-
ferència sigui el percentatge restant.

Article 38. Transferències de les quotes desvinculades
de l’explotació entre productors de diferents comu-
nitats autònomes.

En les transferències de quotes sense la corresponent
transferència de l’explotació previstes a article 8.e) del
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Reglament (CEE) núm. 3950/92, amb la finalitat de millo-
rar l’estructura de la producció lletera a l’explotació o
de contribuir a fer extensiva la producció, a més dels
requisits que estableix l’article 36 s’han de complir les
condicions següents:

a) El productor transferidor de quotes ha d’estar lliu-
re de compromisos derivats de qualsevol ajuda que per-
cebi o hagi percebut, destinada a la seva explotació lle-
tera, d’entre les que preveuen el Reial decret 204/1996
o el Reial decret 613/2001.

b) De la quantitat objecte de transferència s’ha de
deduir el 20 per cent a favor de la reserva nacional,
de manera que la quantitat que realment s’assigna a
l’adquirent en virtut de la transferència és del 80 per
cent restant. La deducció s’ha d’aplicar a les transfe-
rències d’aquest tipus que es registrin en el període
2003/2004. En el període 2004/2005 i successius, el
percentatge que cal aplicar és del 15 per cent.

Article 39. Termini per efectuar les transferències de
quotes.

1. A l’efecte de liquidar la taxa suplementària de
cada període, s’han d’actualitzar únicament les quotes
dels productors que hagin presentat, en la forma prevista
i entre l’1 d’abril i el 30 de novembre de l’esmentat
període de quotes, les comunicacions o les so�icituds
d’autorització de transferència de quotes.

2. No obstant el que estableix l’apartat anterior, per
als casos de mort, jubilació o cessació anticipada de
l’antic titular produïts entre l’1 de desembre i el 31 de
març de cada període en curs, i sempre que tant l’antic
com el nou titular facin el lliurament al mateix comprador
o compradors, s’ha de presentar una declaració de trans-
ferència que contingui, com a mínim, les dades que figu-
ren a l’annex IV bis, si bé les quotes, a l’efecte de la
liquidació de taxa suplementària, no s’actualitzen fins
al començament del període següent.

Article 40. Procediment de tramitació de transferències
vinculades a l’explotació.

1. Per a la tramitació s’ha de presentar davant de
l’òrgan competent de la comunitat autònoma una decla-
ració de transferència signada per l’adquirent i el trans-
feridor, o pels hereus, si s’escau, que contingui almenys
les dades que figuren a l’annex IV acompanyada dels
documents següents:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o del
número d’identificació fiscal del productor que transfe-
reixi o dels hereus, si s’escau, i de l’adquirent.

b) Certificat del comprador o compradors amb les
quantitats de llet i productes lactis lliurades pel productor
que transfereix des de l’1 d’abril del període per al qual
se so�icita l’entrada en vigor de la transferència fins a
la data del seu registre, que contingui com a mínim les
dades que figuren a l’annex V.

c) Declaració del productor que transfereix, per al
cas de les vendes directes, amb indicació de les quan-
titats de llet i productes lactis que ha venut des de l’1
d’abril del període per al qual se so�icita l’entrada en
vigor de la transferència fins a la data del seu registre,
que contingui com a mínim les dades que figuren a l’an-
nex VI.

d) Justificació documental de la causa de la trans-
ferència.

e) Documentació justificativa per a la consideració,
si s’escau, de les causes excepcionals que preveuen els
paràgrafs l) i m) de l’article 2.

f) L’òrgan competent de la comunitat autònoma on
hi hagi l’explotació del transferidor ha de notificar als
interessats la procedència o no de la transferència, i
ha de comunicar a la Direcció General de Ramaderia
les modificacions de quotes que siguin procedents, a
l’efecte d’actualitzar la base de dades esmentada a l’ar-
ticle 4.

g) La Direcció General de Ramaderia ha de fer les
corresponents comunicacions al FEGA i als compradors,
als efectes del que preveu l’article 3.4.

Article 41. So�icituds d’autorització de transferències
desvinculades de l’explotació.

1. Transferències entre ramaders de la mateixa
comunitat autònoma.

A l’efecte d’actualitzar les quotes en els casos
de les transferències de quota a què es refereix l’arti-
cle 36, el transferidor o els hereus, si s’escau, han d’a-
dreçar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma
on hi hagi la seva explotació una so�icitud de trans-
ferència, signada per ell i pel productor que adquireix,
que contingui com a mínim les dades que figuren a l’an-
nex VII, acompanyada dels documents següents:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o del
número d’identificació fiscal del productor que transfe-
reixi o dels hereus, si s’escau, i de l’adquirent.

b) Certificat del comprador o compradors amb les
quantitats de llet i productes lactis lliurades pel productor
que transfereix des de l’1 d’abril del període per al qual
se so�icita l’entrada en vigor de la transferència fins a
la data del seu registre, que contingui almenys les dades
que figuren a l’annex V.

c) Declaració del productor que transfereix, per
al cas de les vendes directes, amb indicació de les
quantitats de llet i productes lactis que ha venut des
de l’1 d’abril del període per al qual se so�icita
l’entrada en vigor de la transferència fins a la data del
seu registre, que contingui almenys les dades que figuren
a l’annex VI.

d) Documentació justificativa per a la consideració,
si s’escau, de les causes excepcionals que preveuen els
paràgrafs l) i m) de l’article 2.

e) Qualsevol altre document que la comunitat autò-
noma consideri necessari.

2. Transferències entre ramaders de diferents comu-
nitats autònomes.

a) Les so�icituds de transferències de quotes pre-
vistes a l’article 38 adreçades a la Direcció General de
Ramaderia s’han de presentar davant de l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma on hi hagi l’explotació
del transferidor, o als altres llocs que preveu l’arti-
cle 38.4 de la Llei 30/1992, d’acord amb el model que
s’estableixi i que contingui, almenys, les dades que figu-
ren a l’annex VIII, acompanyades a més de la documen-
tació ressenyada en els paràgrafs a), b), c) i d) de l’apartat
anterior, per un informe de la comunitat autònoma del
transferidor relatiu al compliment del requisit que esta-
bleix el paràgraf a) de l’article 38.

b) L’òrgan competent de la comunitat autònoma del
transferidor ha d’enviar a la Direcció General de Rama-
deria, abans del 15 de gener de cada període, els ori-
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Article 42. Resolució i notificació de les autoritzacions
de transferències desvinculades de l’explotació.

1. En el cas de transferències entre ramaders d’una
mateixa comunitat autònoma, l’òrgan competent ha de
dictar la resolució corresponent en què autoritzi o dene-
gui motivadament la transferència so�icitada, i l’ha de
notificar als productors afectats i comunicar a la Direcció
General de Ramaderia les modificacions de quotes que
escaiguin, a l’efecte de l’actualització de la base de dades
recollida a l’article 4. La Direcció General de Ramaderia
ha de fer les comunicacions corresponents al FEGA i
als compradors, als efectes del que preveu l’article 3.4.

2. En el cas de transferències entre ramaders de
diferents comunitats autònomes, la Direcció General de
Ramaderia ha de dictar la resolució corresponent en què
autoritzi o denegui motivadament la transferència so�i-
citada, i l’ha de notificar als afectats. En cas que la reso-
lució sigui estimatòria, la Direcció General de Ramaderia
ha d’actualitzar les quantitats de referència que escaiguin
i comunicar-ho al Fons Espanyol de Garantia Agrària,
a les comunitats autònomes i als compradors corres-
ponents.

Article 43. Liquidació de taxa en certs casos de trans-
ferència.

1. Amb caràcter general, els lliuraments certificats
i, si s’escau, les vendes directes declarades per un pro-
ductor transferidor en el moment d’efectuar una trans-
ferència, sempre que no superin la seva quota, exclosa
la procedent de la reserva nacional, es consideren quan-
titat disponible per aquell als efectes de la liquidació
de la taxa suplementària del període.

2. En el cas de transferències regulades per l’article
35, efectuades com a conseqüència d’herència, o canvi
de titularitat del total de la quota a un únic adquirent,
els lliuraments realitzats pel transferidor en un període
es computen a l’adquirent sempre que tots dos facin
aquests lliuraments al mateix comprador, durant tot el
període.

3. En el cas de transferències de quota vinculada
a l’explotació, comunicades mitjançant la presentació de
l’annex IV bis a la comunitat autònoma entre l’1 de
desembre i el 31 de març de cada període, com a con-
seqüència de jubilació, mort o cessació anticipada de
l’antic titular produïdes entre aquestes dates, i sempre
que transferidor i adquirent facin els seus lliuraments
de llet i productes lactis al mateix comprador o com-
pradors, han de referir els lliuraments de l’adquirent o
adquirents de l’explotació a la quota del transferidor o
transferidors, una vegada s’hagi constatat a través de
la documentació aportada pels interessats que s’ha pro-
duït la comunicació de la transferència damunt esmen-
tada.

Article 44. Limitacions.

El productor que hagi transferit la totalitat o una part
de la seva quota individual no pot obtenir quotes durant
el mateix període mitjançant adquisició per transferència
o cessió temporal. Així mateix, el productor que hagi
adquirit quotes no pot efectuar transferències, en el
mateix període, llevat de causes excepcionals previstes
als paràgrafs l) i m) de l’article 2 degudament justificades
i documentades.

SECCIÓ 2a CESSIONS TEMPORALS DE QUOTES

Article 45. Objecte de les cessions temporals.

Els productors de llet, amb quota individual disponible
de lliuraments a compradors o de venda directa, poden
cedir temporalment a altres productors la part d’aquelles
que no faran servir en el període de què es tracti. Aquesta
cessió només és vàlida per al període esmentat.

Article 46. Tramitació de les cessions temporals.

1. Les so�icituds d’autorització de les cessions tem-
porals pactades entre productors cedents i productors
adquirents o cessionaris s’han d’adreçar a l’òrgan
competent de la comunitat autònoma on hi hagi
l’explotació del cedent, abans de l’1 de febrer de cada
any, i han de contenir, almenys, les dades que figuren
a l’annex IX.

2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma on
hi hagi l’explotació del cedent ha de dictar la resolució
corresponent i comunicar a la Direcció General de Rama-
deria les modificacions de quotes que escaiguin, a l’e-
fecte de l’actualització de la base de dades recollida a
l’article 4.

3. La Direcció General de Ramaderia ha de fer les
comunicacions corresponents al FEGA i als compradors,
als efectes del que preveu l’article 3.4.

Article 47. Limitacions.

1. Els productors de llet que facin cessions tem-
porals de la seva quota per dos períodes consecutius
no estan autoritzats a fer cessions durant el període
següent, excepte per causes excepcionals degudament
justificades previstes als paràgrafs l) i m) de l’article 2.

2. No es tramiten so�icituds de cessió temporal en
què el total de la quantitat objecte de cessió, sumades
les quantitats assignades per a venda a compradors i
per a vendes directes, sigui inferior a cinc mil quilograms.

3. El productor cedent s’ha de comprometre durant
aquell període a no fer:

a) Transferències a un tercer de les quotes cedides.
b) So�icituds d’abandonament indemnitzat.
c) Adquisició de quotes per transferències desvin-

culades de l’explotació posteriorment a la presentació
de la so�icitud de cessió.

d) Adquisició, per cessió temporal, de quotes.

4. El productor cessionari s’ha de comprometre
durant aquell període a no fer:

a) Transferències de quota, a excepció de les trans-
ferències fetes per herència dins de la mateixa explo-
tació.

b) So�icituds d’abandonament indemnitzat.
c) Cessions temporals de la seva quota.

5. Les quantitats procedents de la reserva nacional
no poden ser objecte de cessió temporal.

SECCIÓ 3a TRANSVASAMENTS DE QUOTES

Article 48. Objecte i limitacions dels transvasaments
de quotes.

1. Quan un productor pretengui ajustar la quota que
té assignada als canvis temporals o definitius que afectin
la comercialització de la producció de llet a la seva explo-
tació, pot fer transvasaments entre la part de la seva
quota que li correspon per a lliurament i la part de la
quota destinada per a venda directa, o viceversa.
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2. Els transvasaments de quotes d’un productor
poden ser:

a) Temporals: els que tenen efectivitat durant el
període per al qual se so�iciten.

b) Definitius: els que impliquen la modificació defi-
nitiva de la quota del so�icitant i, conseqüentment, de
la quantitat global garantida assignada a Espanya a l’ar-
ticle 3 del Reglament (CEE) núm. 3950/92.

3. En un mateix període, les quantitats transvasades
no poden ser objecte de cessió temporal ni transferència.

Article 49. Tramitació dels transvasaments de quotes.

1. Les so�icituds de transvasaments de quotes indi-
viduals de vendes directes a lliuraments a compradors,
o viceversa, s’han d’adreçar, degudament justificades i
documentades, a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma en la qual hi hagi l’explotació del productor,
abans del 31 de desembre de cada període en el cas
dels transvasaments definitius, i de l’1 de març de cada
període en el cas de transvasaments temporals, i en
el model que contingui, com a mínim, les dades que
figuren a l’annex X.

2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma on
hi hagi l’explotació del so�icitant ha de dictar resolució
que autoritzi o denegui el transvasament, i ha de noti-
ficar-ho als interessats i comunicar a la Direcció General
de Ramaderia les modificacions de quotes que siguin
procedents, a l’efecte de l’actualització de la base de
dades recollida a l’article 4.

3. La Direcció General de Ramaderia ha de fer les
comunicacions corresponents al FEGA i als compradors,
als efectes del que preveu l’article 3.3.

4. En el cas dels transvasaments definitius, la data
límit indicada a l’article 3.3 s’avança al 15 de febrer.
La resolució d’aquests transvasaments queda supeditada
a l’aprovació de la Unió Europea.

5. En el cas que un productor amb quota disponible
per a vendes directes no l’hagi utilitzat totalment i, en
canvi, sobrepassi la quota disponible per a lliuraments
a compradors, s’ha de considerar que aquest productor
compleix les condicions objectives que justifiquen la
necessitat del transvasament de les quantitats sobrants,
llevat que hi hagi manifestació expressa seva en contra,
presentada abans del 31 de març. Aquest cas només
és aplicable als productors les declaracions de vendes
directes dels quals estiguin presentades dins el termini
escaient.

CAPÍTOL V

Incompliments

Article 50. Incompliments.

Per a tot el que estableix aquest Reial decret, en cas
d’incompliment és aplicable el que estableix l’article 98
de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, sens perjudici
de les responsabilitats de qualsevol ordre que en puguin
derivar, especialment les relacionades amb l’aplicació
de la taxa suplementària.

Disposició transitòria primera. Transferències de quo-
tes desvinculades de l’explotació.

Els productors amb adquisicions de quota desvincu-
lades de l’explotació fetes abans de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret es poden acollir al que estableix
l’article 36.2.c).

Disposició transitòria segona. Limitacions de les quotes
assignades procedents de la reserva nacional.

A les quantitats procedents de la reserva nacional
assignades abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial
decret, els és aplicable el que estableix l’article 22.5.

Disposició transitòria tercera. Transferències de quotes
amb explotació.

Les transferències per arrendament de l’explotació
que estiguin vigents en la data d’entrada en vigor d’a-
quest Reial decret i que estiguin a punt d’expirar sense
possibilitats de represa en condicions anàlogues o en
les situacions que produeixin efectes jurídics compara-
bles, si no hi ha acord entre les parts, les quotes dis-
ponibles de les explotacions afectades s’han de trans-
ferir, en tot o en part, als productors que les hagin d’ex-
plotar, tenint en compte els interessos legítims de les
parts, d’acord amb la legislació vigent.

Disposició transitòria quarta. Quotes procedents de la
reserva nacional assignades en virtut del Reial decret
1192/2000, de 23 de juny.

Malgrat el que indica l’apartat 2 de l’article 7 del
Reial decret 1192/2000, de 23 de juny, pel qual s’es-
tableixen normes per a l’assignació individual de quan-
titats de referència de la reserva nacional procedents
de l’augment de quota làctia, els ramaders que renunciïn
expressament a les quantitats assignades en virtut de
l’esmentat Reial decret es poden acollir al que estableix
l’article 23 d’aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin a aquest Reial decret, i en
particular:

a) El Reial decret 1888/1991, de 30 de novembre,
pel qual s’estableix un programa d’ordenació del sector
de la llet i dels productes lactis.

b) El Reial decret 1319/1992, de 30 d’octubre, pel
qual s’estableixen normes específiques per a l’aplicació
del règim de la taxa suplementària al sector de la llet
i dels productes lactis, a excepció dels articles 3 i 4
i els apartats 1 i 3 de l’article 5.

c) El Reial decret 324/1994, de 28 de febrer, pel
qual s’estableixen normes reguladores del sector de la
llet i dels productes lactis i del règim de la taxa suple-
mentària, a excepció dels articles 3, 7 i 8.

d) El Reial decret 2230/1994, de 18 de novembre,
pel qual s’estableixen normes per a l’assignació de quan-
titats de referència suplementàries de llet procedents
de la reserva nacional.

e) El Reial decret 174/1998, de 16 de febrer, pel
qual s’estableixen normes generals de repartiment de
determinades quantitats de referència integrades a la
reserva nacional de quotes làcties.

f) El Reial decret 1487/1998, de 10 de juliol, pel
qual es modifica el Reial decret 174/1998, de 16 de
febrer, pel qual s’estableixen normes generals de repar-
timent de determinades quantitats de referència inte-
grades a la reserva nacional de quotes làcties.

g) El Reial decret 1486/1998, de 10 de juliol, sobre
la modernització i la millora de la competitivitat del sector
lacti, a excepció dels capítols V i VI. La referència als
articles 13 del Reial decret 324/1994 i 25 del Reial



Suplement núm. 9 Dimecres 16 d’abril 2003 1999

decret 1888/1991, feta en l’últim paràgraf de l’apartat
4 de l’article 21 del Reial decret 1486/1998, se subs-
titueix per la referència a l’article 5 d’aquest Reial decret.

Disposició final primera. Mesa de coordinació de quo-
tes làcties.

1. S’ha de constituir, adscrita al Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, i amb la composició i les fun-
cions que aquest determini, una mesa de coordinació
de quotes làcties.

2. Han de participar en aquesta mesa representants
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de les
comunitats autònomes que voluntàriament decideixin
integrar-s’hi.

3. La mesa de coordinació s’ha d’ocupar en par-
ticular, i sense perjudici de les tasques que se li enco-
manin, de les funcions següents:

a) Proposar el sistema de funcionament de la base
de dades recollida a l’article 4.

b) Aprovar el pla nacional de control que preveu
l’article 11.

c) Estudiar i avaluar el funcionament i les repercus-
sions del que disposa el paràgraf b) de l’article 38, a
fi de proposar, si cal, les mesures correctores que s’es-
timin oportunes.

d) Promoure l’harmonització de les actuacions de
les comunitats autònomes, a fi d’aconseguir una apli-
cació adequada del sistema de gestió de la quota làctia.

4. El funcionament de la mesa de coordinació no
ha de comportar cap increment de despesa pública i
s’ha d’atendre amb els mitjans materials i de personal
existents al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la com-
petència exclusiva que atribueix a l’Estat l’article
149.1.13a de la Constitució en matèria de bases i coor-
dinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

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,
totes les disposicions que siguin necessàries per a l’a-
plicació i el desplegament del que preveu aquest Reial
decret i, en particular, per establir el sistema de fun-
cionament de la base de dades que preveu l’article 4,
així com per modificar els annexos.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el dia 1 d’abril
de 2003.

Madrid, 21 de març de 2003.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANNEX I

So�icitud d’indemnització per abandonament definitiu
de la producció làctia

Període de so�icitud
Identificació del titular
Cognoms i nom o raó social

NIF/CIF
Data de naixement
Domicili
Codi postal
Localitat
Província

Identificació de l’explotació
Nom
Codi d’identificació
Adreça
Codi postal
Localitat
Localització
Província

Dades bancàries per ingressar la indemnització per
transferència.

Entitat financera.
Codi de banc; codi de sucursal; control; número de

compte.

Quota total assignada (kg).
Quota assignada de la reserva nacional (kg).
Quota indemnitzable (kg).
Contingut en greix de la quota assignada (%).

Exposa que:

Coneix les condicions i les limitacions que estableix
aquest Reial decret, així com la corresponent ordre de
la conselleria mitjançant la qual s’estableixi el procedi-
ment per so�icitar l’abandonament definitiu de la pro-
ducció làctia.

Coneix i dóna la seva conformitat perquè les dades
personals contingudes a la so�icitud siguin incloses en
fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el que pre-
veu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.

Es compromet a:

Sotmetre’s als controls que efectuï l’autoritat com-
petent per verificar que es compleixin les condicions
d’abandonament definitiu de la producció làctia.

Renunciar a tota assignació d’una quantitat de refe-
rència amb càrrec a la reserva nacional.

Fer efectiu l’abandonament abans del final del període
en què se li concedeixi.

Documentació mínima que s’ha d’adjuntar a les so�i-
cituds d’abandonament.

Tota documentació que l’òrgan competent consideri
necessària per acreditar el compliment dels requisits
imprescindibles per optar a l’abandonament, en parti-
cular el d’estar lliure de compromisos derivats d’ajuts
destinats a l’explotació lletera, establert a l’article 8.c)
d’aquest Reial decret.

Tota documentació que l’òrgan competent consideri
necessària per justificar la consideració de criteris de
prioritat establerts a l’article 10.3 d’aquest Reial decret.

ANNEX II

So�icitud de quantitats amb càrrec a la reserva
nacional

Període de so�icitud

Identificació del titular
Cognoms i nom o raó social
NIF/CIF
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Data de naixement
Domicili
Codi postal
Localitat
Província

Identificació de l’explotació
Nom
Codi d’identificació
Adreça
Codi postal
Localitat
Localització
Província

Quantitat so�icitada per a lliurament a compradors.
Quantitat so�icitada per a vendes directes.

Exposa que:

Coneix les condicions i les limitacions que estableix
aquest Reial decret, així com la corresponent ordre de
la conselleria mitjançant la qual s’estableixi el procedi-
ment per so�icitar quota procedent de la reserva nacio-
nal.

Coneix i dóna la seva conformitat perquè les dades
personals contingudes a la so�icitud siguin incloses en
fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el que pre-
veu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.

El so�icitant, titular de l’explotació ressenyada, es
compromet a:

Que les quantitats assignades procedents de la reser-
va nacional no poden ser objecte de transferència o ces-
sió temporal ni d’indemnització per abandonament, i
s’han de reintegrar a la reserva nacional en el cas de
transferència total o parcial.

No transferir ni cedir temporalment quota durant els
tres períodes següents, comptats a partir del període
en què rebi l’assignació, fins i tot en el cas d’haver-hi
renunciat.

Documentació mínima que s’ha d’adjuntar a les so�i-
cituds de reserva nacional.

Tota documentació que l’òrgan competent de la
comunitat autònoma consideri necessària per acreditar
el compliment dels requisits imprescindibles per optar
a l’assignació.

Tota documentació que l’òrgan competent de la
comunitat autònoma consideri necessària per justificar
l’obtenció de puntuació per a determinats criteris per-
tanyents al barem establert a l’article 18 d’aquest Reial
decret.

ANNEX III

So�icitud al Fons nacional coordinat de quotes
làcties

Període de so�icitud
Identificació del titular
Cognoms i nom o raó social
NIF/CIF
Data de naixement
Domicili
Codi postal
Localitat
Província

Identificació de l’explotació
Nom
Codi d’identificació
Adreça
Codi postal
Localitat
Localització
Província

Quota total assignada per a lliuraments a compradors
(kg).

Quota total assignada per a venda directa (kg).
Contingut en greix de la quota assignada (%).
Preu per quilogram adquirit (E/kg).

Quantitat de quota que so�icita comprar al Fons
nacional coordinat de quotes làcties (tant per a lliurament
a compradors com per a venda directa).

Quantitat que so�icita com a assignació complemen-
tària de la reserva nacional (tant per a lliurament a com-
pradors com per a venda directa).

Exposa que:

Coneix les condicions i les limitacions que estableix
aquest Reial decret, així com la corresponent ordre de
la conselleria mitjançant la qual s’estableixi el procedi-
ment per so�icitar l’adquisició de quotes al Fons nacional.

Coneix i dóna la seva conformitat perquè les dades
personals contingudes a la so�icitud siguin incloses en
fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el que pre-
veu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.

Es compromet:

Que les quantitats obtingudes com a assignació com-
plementària de la reserva nacional no poden ser objecte
de transferència o cessió temporal ni d’indemnització
per abandonament, i s’han de reintegrar a la reserva
nacional en el cas de transferència total o parcial.

A no transferir ni cedir temporalment quota durant
els tres períodes següents, comptats a partir del període
en què rebi l’assignació, fins i tot en el cas d’haver-hi
renunciat.

A fer l’ingrés corresponent del valor de la quota pro-
posada com a assignació, en la forma que determini
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Documentació mínima que s’ha d’adjuntar a les so�i-
cituds d’adquisició al Fons nacional.

Tota documentació que l’òrgan competent de la
comunitat autònoma consideri necessària per acreditar
el compliment dels requisits imprescindibles per optar
a l’assignació.

Tota documentació que l’òrgan competent consideri
necessària per justificar l’obtenció de puntuació per a
determinats criteris pertanyents al barem establert en
aquest Reial decret o, si s’escau, a les prioritats esta-
blertes a l’ordre de convocatòria de la comunitat autò-
noma corresponent.

ANNEX IV

Transferències de quota amb explotació (T-1)

Identificació dels titulars, transferidor i adquirent

Cognoms i nom o raó social
NIF/CIF
Data de naixement
Domicili
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Codi postal
Localitat
Província

Identificació de l’explotació
Nom
Codi d’identificació
Adreça
Codi postal
Localitat
Localització
Província

Quantitat de quota per a lliurament a compradors
objecte de transferència (kg).

Quantitat de quota per a vendes directes objecte de
transferència (kg).

Contingut en matèria grassa de la quantitat trans-
ferida per a lliurament a compradors (%).

Motiu de la transferència.

Indicació de si transferidor i adquirent fan el lliurament
al mateix comprador, en els termes que s’expressen a
l’apartat 2 de l’article 43.

Comercialització de llet i productes lactis del trans-
feridor.

Les quantitats especificades a continuació han de
coincidir amb els certificats estesos pels compradors i,
si s’escau, amb la declaració del transferidor per a les
vendes directes. S’ha d’especificar la llet o equivalent
llet comercialitzada en el període en curs pel transferidor.
Ha de quedar clar que per període en curs s’entén el
període en el qual la transferència entra en vigor.

L’adquirent i transferidor (o hereus, en el cas d’he-
rència) comuniquen la transferència de quota amb l’ex-
plotació per actualitzar-la a la base de dades i exposen
que:

Coneixen les condicions i les limitacions que estableix
aquest Reial decret sobre la transferència de quota vin-
culada a l’explotació.

Coneixen i donen la seva conformitat perquè les
dades personals contingudes a la so�icitud siguin inclo-
ses en fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el
que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de dades de caràcter personal.

Els lliuraments certificats pel comprador i, si s’escau,
les vendes directes declarades, sempre que no superin
la quota del transferidor, es consideren quantitat dis-
ponible per aquest a l’efecte de liquidació de la taxa
suplementària del període, excepte que sigui aplicable
el que estableix l’apartat 2 de l’article 43.

ANNEX IV BIS

Cas excepcional de transferència de quota amb explo-
tació (T1 BIS)

Identificació dels titulars, transferidor i adquirent

Cognoms i nom o raó social
NIF/CIF
Data de naixement
Domicili
Codi postal
Localitat
Província

Identificació de l’explotació
Nom
Codi d’identificació
Adreça
Codi postal

Localitat
Localització
Província
Causa que motiva l’excepció: mort, jubilació o ces-

sació anticipada de l’antic titular.
Data en què es produeix la causa; ha d’estar compresa

entre l’1 de desembre i el 31 de març del període en
curs.

Quantitat de quota per a lliurament a compradors
objecte de transferència (kg).

Quantitat de quota per a vendes directes objecte de
transferència (kg).

Contingut en matèria grassa de la quantitat trans-
ferida per a lliurament a compradors (%).

L’adquirent i transferidor (o hereus, en el cas de mort)
comuniquen la transferència de quota amb l’explotació
per actualitzar-la a la base de dades a partir del període
següent i exposen que:

Coneixen les condicions i les limitacions que estableix
aquest Reial decret sobre la transferència de quota vin-
culada a l’explotació.

Coneixen el procediment excepcional per a aquest
tipus de comunicació establert a l’apartat 3 de l’arti-
cle 43.

Tant l’antic titular com el nou han fet els seus lliu-
raments de llet durant el present període a un únic i
mateix comprador.

Coneixen i donen la seva conformitat perquè les
dades personals contingudes a la so�icitud siguin inclo-
ses en fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el
que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de dades de caràcter personal.

El nou titular es compromet a:
No canviar de comprador en el que resta de període.

ANNEX V
Certificació de lliuraments de llet o productes

lactis (1)

El senyor/La senyora . . . . . . . . . . . . . ., amb número d’i-
dentificació fiscal . . . . . . . . . . . . . ., en qualitat de representant
legal de l’empresa denominada . . . . . . . . . . . . . ., amb codi
d’identificació fiscal, número d’autorització com a com-
prador . . . . . . . . . . . . . .

Als efectes del que preveu el Reial decret 347/2003,
de 21 de març, pel qual es regula el sistema de gestió
de quota làctia.

DECLARA QUE:
Coneix la intenció del so�icitant del certificat d’aco-

llir-se a la finalitat de la destinació d’aquest.

CERTIFICA QUE:
El senyor/La senyora . . . . . . . . . . . . . ., amb número d’i-

dentificació fiscal . . . . . . . . . . . . . ., ha lliurat a aquesta empre-
sa llet i/o productes lactis en equivalent llet durant els
períodes assenyalats, les quantitats següents:

Període en curs Període anterior
Quantitat de llet lliurada (kg)
Contingut en matèria grassa (%)
Quantitat lliurada corregida pel contingut gras (kg)

(1) En aquest model d’annex comú s’ha d’afegir tot
seguit la finalitat de la destinació del certificat:

- Per a so�icitud d’abandonament
- Per a so�icitud al fons de quotes
- Per a so�icitud de transferències
- Per a so�icitud de cessions temporals

. . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . de/d’ de 200
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ANNEX VI

Declaració de vendes de llet i/o productes lactis dutes
a terme directament pel productor (1)

El senyor/La senyora . . . . . . . . . . . . . ., amb número d’i-
dentificació fiscal . . . . . . . . . . . . . ., amb domicili a . . . . . . . . . . . . . .,
localitat . . . . . . . . . . . . . . província . . . . . . . . . . . . . .

Com a ramader productor de llet, amb quota per a
venda directa i als efectes del que preveu el Reial decret
347/2003, de 21 de març, pel qual es regula el sistema
de gestió de quota làctia.

DECLARA QUE:

Ha comercialitzat directament llet i/o productes lactis
en equivalent llet, durant els períodes assenyalats:

Període en curs: (kg)
Període anterior: (kg)

Així mateix declara que les dades anteriors són certes,
i que està disposat a sotmetre’s als controls que se li
requereixin i a facilitar els documents i justificants que
hi estiguin relacionats que les autoritats competents con-
siderin necessaris.

(1) En aquest model d’annex comú s’ha d’afegir a
continuació la finalitat de la destinació del certificat:

- Per a so�icitud d’abandonament
- Per a so�icitud al fons de quotes
- Per a so�icitud de transferències
- Per a so�icitud de cessions temporals

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . de/d’de 20

ANNEX VII

Transferències de quota sense l’explotació dins de la
comunitat autònoma (T-2)

Identificació dels titulars, transferidor i adquirent

Cognoms i nom o raó social
NIF/CIF
Data de naixement
Domicili
Codi postal
Localitat
Província

Identificació de les explotacions, origen i destinació
Nom
Codis d’identificació
Adreça
Codi postal
Localitat
Localització
Província

Quantitat de quota per a lliurament a compradors
objecte de transferència (kg).

Quantitat de quota per a vendes directes objecte de
transferència (kg).

Contingut en matèria grassa de la quantitat trans-
ferida per a lliurament a compradors (%).

Comercialització de llet i productes lactis del trans-
feridor.

Les quantitats especificades a continuació han de
coincidir amb els certificats estesos pels compradors i,

si s’escau, amb la declaració del transferidor per a les
vendes directes. S’ha d’especificar la llet o equivalent
llet comercialitzada en el període en curs pel transferidor.
Ha de quedar clar que per període en curs s’entén el
període en el qual la transferència entra en vigor.

L’adquirent i transferidor so�iciten la transferència de
quota desvinculada de l’explotació per actualitzar-la a
la base de dades i exposen que:

Coneixen les condicions i les limitacions que estableix
aquest Reial decret sobre la transferència de quota des-
vinculada de l’explotació.

Coneixen i donen la seva conformitat perquè les
dades personals contingudes a la so�icitud siguin inclo-
ses en fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el
que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de dades de caràcter personal.

Els lliuraments certificats pel comprador i, si s’escau,
les vendes directes declarades, sempre que no superin
la quota del transferidor, es consideren quantitat dis-
ponible per aquest a l’efecte de liquidació de la taxa
suplementària del període.

ANNEX VIII

Transferències de quota sense l’explotació entre pro-
ductors de diferents comunitats autònomes (T-3)

Identificació dels titulars, transferidor i adquirent
Cognoms i nom o raó social
NIF/CIF
Data de naixement
Domicili
Codi postal
Localitat
Província

Identificació de les explotacions, origen i destinació
Nom
Codis d’identificació
Adreça
Codi postal
Localitat
Localització
Província

Quantitat de quota per a lliurament a compradors
objecte de transferència (kg).

Quantitat de quota per a lliurament a compradors
transferida després de la deducció (kg).

Quantitat de quota per a lliurament a compradors
que passa a la reserva nacional (kg).

Quantitat de quota per a vendes directes objecte de
transferència (kg).

Quantitat de quota per a vendes directes transferida
després de la deducció (kg).

Quantitat de quota per a vendes directes que passa
a la reserva nacional (kg).

Contingut en matèria grassa de la quantitat trans-
ferida per a lliurament a compradors (%).

Comercialització de llet i productes lactis del trans-
feridor.

Les quantitats especificades a continuació han de
coincidir amb els certificats estesos pels compradors i,
si s’escau, amb la declaració del transferidor per a les
vendes directes. S’ha d’especificar la llet o equivalent
llet comercialitzada en el període en curs pel transferidor.
Ha de quedar clar que per període en curs s’entén el
període en el qual la transferència entra en vigor.
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L’adquirent i transferidor so�iciten la transferència de
quota desvinculada de l’explotació per actualitzar-la a
la base de dades i exposen que:

Coneixen les condicions i les limitacions que estableix
aquest Reial decret sobre la transferència de quota des-
vinculada de l’explotació entre ramaders de diferents
comunitats autònomes.

Coneixen i donen la seva conformitat perquè les
dades personals contingudes a la so�icitud siguin inclo-
ses en fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el
que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de dades de caràcter personal.

Els lliuraments certificats pel comprador i, si s’escau,
les vendes directes declarades, sempre que no superin
la quota del transferidor, es consideren quantitat dis-
ponible per aquest a l’efecte de liquidació de la taxa
suplementària del període.

ANNEX IX

Cessió temporal de quota

Identificació dels titulars, cedent i cessionari
Cognoms i nom o raó social
NIF/CIF
Data de naixement
Domicili
Codi postal
Localitat
Província

Identificació de les explotacions, origen i destinació
Nom
Codis d’identificació
Adreça
Localització
Província

Quantitat de quota assignada per a lliurament a com-
pradors (kg).

Contingut en matèria grassa de la quota esmentada
(%).

Quantitat de quota per a lliurament a compradors
objecte de cessió temporal (kg).

Quantitat de quota assignada per a vendes directes
(kg).

Quantitat de quota per a vendes directes objecte de
cessió temporal (kg).

Comercialització de llet i productes lactis del cedent
en la data de la so�icitud.

Les quantitats que tot seguit s’especifiquen han de
coincidir amb els certificats estesos pels compradors i,
si s’escau, amb la declaració del cedent per a les vendes
directes. S’ha d’especificar la llet o equivalent llet comer-
cialitzada pel cedent en el període en curs fins a la data
de la so�icitud. Ha de quedar clar que per període en
curs s’entén el període en el qual la cessió entra en
vigor.

L’adquirent o cessionari i el cedent so�iciten l’auto-
rització de la cessió temporal de quotes damunt asse-
nyalades, per al període de 12 mesos de taxa suple-
mentària, i exposen que:

Coneixen les condicions i les limitacions que estableix
aquest Reial decret sobre la cessió temporal de quotes.

Coneixen i donen la seva conformitat perquè les
dades personals contingudes a la so�icitud siguin inclo-
ses en fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el
que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de protecció de dades de caràcter personal.

ANNEX X

Transvasaments de quota

Identificació del so�icitant.
Cognoms i nom o raó social
NIF/CIF
Data de naixement
Domicili
Codi postal
Localitat
Província

Identificació de l’explotació.
Nom
Codi d’identificació
Adreça
Codi postal
Localitat
Localització
Província

Caràcter del transvasament: temporal (per a quin
període) o definitiu (a partir de quin període).

Motivació del transvasament.
Direcció del transvasament.
Quantitat a transvasar: s’ha d’indicar si és de la tota-

litat de la quota assignada per a cada naturalesa (VI
o VD), o la quantitat expressada en kg, en el cas que
es transvasi només part de la quota assignada per a
cada naturalesa (VI o VD).

Quota per a lliurament a compradors anterior al trans-
vasament.

Quota per a vendes directes anterior al transvasa-
ment.

Quota per a lliurament a compradors després del
transvasament.

Quota per a vendes directes després del transvasa-
ment.

El so�icitant exposa que:

Coneix les condicions i les limitacions que estableix
aquest Reial decret sobre el transvasament de quotes.

Coneix i dóna la seva conformitat perquè les dades
personals contingudes a la so�icitud siguin incloses en
fitxers automatitzats i utilitzades d’acord amb el que pre-
veu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

6047 CORRECCIÓ d’errades al Reial decret
99/2003, de 24 de gener, pel qual es modi-
fica el Reglament sobre notificació de subs-
tàncies noves i classificació, envasament i eti-
quetatge de substàncies perilloses, aprovat
pel Reial decret 363/1995, de 10 de març.
(«BOE» 73, de 26-3-2003.)

Havent observat errades al Reial decret 99/2003,
de 24 de gener, pel qual es modifica el Reglament sobre
notificació de substàncies noves i classificació, envasa-
ment i etiquetatge de substàncies perilloses, aprovat pel


