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Disposició transitòria única. Ajuda directa de la campa-
nya 2005-2006.

L’ajuda que preveu l’article 35 del Reglament (CE) 
núm. 382/2005, calculada sobre la base de les quanti-
tats reconegudes, s’ha de pagar a les indústries de 
transformació, amb la sol·licitud prèvia que s’ha de fer, 
com a molt tard, el 15 d’abril de 2006, en els 45 dies 
següents a la publicació, en el diari oficial de la Unió 
Europea, del saldo que preveu l’article 21 del Regla-
ment esmentat.

Aquest pagament l’han de transferir les indústries de 
transformació als productors, en funció de les quantitats 
de farratge lliurades. L’incompliment d’aquesta obligació 
dóna lloc a la penalització que estableix el segon paràgraf 
de l’article 30 del Reglament (CE) núm. 382/2005.

El FEGA, utilitzant les dades subministrades per les 
comunitats autònomes, ha de calcular el coeficient reduc-
tor que s’ha d’aplicar per al càlcul dels imports que les 
indústries han de transferir als productors per les quanti-
tats de farratges lliurades i referenciades al 12 per cent 
d’humitat. Aquest coeficient l’ha de comunicar el FEGA a 
les comunitats autònomes immediatament després de la 
publicació que s’indica a l’article 21.3 del Reglament (CE) 
núm. 382/2005.

Les indústries de transformació han de proporcionar a 
l’autoritat competent la prova d’haver transferit als pro-
ductors l’ajuda que estableix el Reglament (CE) núm. 
1782/2003, i aplicada d’acord amb l’article 35 del Regla-
ment (CE) núm. 382/2005, com a molt tard, en els 15 dies 
naturals següents a la data valor de la transferència realit-
zada.

Aquesta prova consisteix en la presentació dels docu-
ments següents:

a) Certificat de pagament de l’entitat bancària de 
l’empresa on ha de figurar el nom del beneficiari seguit 
del seu NIF o CIF.

b) La quantitat de farratge lliurat, referenciat al 12 
per cent d’humitat, i l’import total pagat.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 283/1999, de 22 de 
febrer, pel qual s’estableix la normativa bàsica relativa al 
règim d’ajudes en el sector dels farratges dessecats.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la compe-
tència sobre bases i coordinació de la planificació general 
de l’activitat econòmica de l’article 149.1.13a de la Consti-
tució.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció per dictar, en l’àmbit de les seves atribucions, les dis-
posicions necessàries per al desplegament i compliment 
d’aquest Reial decret i per modificar, si s’escau, les dates 
i els terminis a què es refereix aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 d’abril de 
2005.

Madrid, 18 de març de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 4577 REIAL DECRET 313/2005, de 18 de març, pel 

qual es modifiquen el Reial decret 194/2002, de 
15 de febrer, pel qual s’estableixen les modali-
tats d’aplicació de l’ajuda al subministrament 
de llet i productes lactis als alumnes de centres 
escolars, i el Reial decret 347/2003, de 21 de 
març, pel qual es regula el sistema de gestió de 
quota làctia, i es deroga el Reial decret 
313/1996, de 23 de febrer, pel qual s’establei-
xen normes sobre les declaracions comple-
mentàries que han d’efectuar els compradors 
de llet i productes lactis. («BOE» 67, de 19-3-2005, 
i «BOE» 69, de 22-3-2005.)

El Reial decret 194/2002, de 15 de febrer, pel qual s’es-
tableixen les modalitats d’aplicació de l’ajuda al submi-
nistrament de llet i productes lactis als alumnes de cen-
tres escolars, modificat pel Reial decret 460/2004, de 18 de 
març, desplega la legislació comunitària, en particular el 
Reglament (CE) núm. 2707/2000 de la Comissió, d’11 de 
desembre de 2000, que estableix les modalitats d’aplica-
ció del Reglament (CE) núm. 1255/1999 del Consell, pel 
que fa a la concessió d’una ajuda comunitària per al sub-
ministrament de llet i de determinats productes lactis als 
alumnes de centres escolars.

El Reglament (CE) núm. 816/2004 de la Comissió, 
de 29 d’abril de 2004, ha modificat el Reglament (CE) 
núm. 2707/2000 en alguns aspectes concrets d’aplicació 
de l’ajuda, que pretenen millorar la seva gestió i garantir 
l’aplicació uniforme de l’ajuda en tot el territori de la Unió 
Europea. Per això, és necessari modificar la legislació 
nacional, per adequar-la plenament al que disposa la 
legislació comunitària de compliment obligatori.

A través d’aquest Reial decret es fan algunes modifi-
cacions en el Reial decret 347/2003, de 21 de març, pel 
qual es regula el sistema de gestió de quota làctia. La 
quota làctia és un bé escàs a Espanya i els ramaders han 
de pagar preus alts per accedir-hi. El Fons nacional coor-
dinat de quotes làcties permet repartir quota a preus 
reduïts als productors considerats prioritaris pels plans 
de reestructuració del sector. La quota del fons prové dels 
plans d’abandonament, de manera que la redacció actual 
del Reial decret fa que la quota recuperada en un període 
de taxa suplementària no pugui ser repartida a través del 
fons fins a l’any següent. Convindria poder fer aquest 
repartiment d’una manera més àgil i en el mínim temps 
possible i permetre que la quota alliberada pel pla d’aban-
donament d’un període es pugui repartir a través del fons 
durant el mateix període.

Finalment, per protegir les quantitats de la reserva 
nacional, en la consideració que aquestes són fonamen-
tals per als plans de reestructuració del sector, s’ha abor-
dat l’adaptació de determinats preceptes de la normativa 
anterior, concretament l’article 22.5 i totes les referències 
a aquest del Reial decret 347/2003, de 21 de març, relati-
ves a la pèrdua de naturalesa de reserva nacional que 
transcorreguts quatre períodes preveia la dita norma.

Els articles 7 i 14 del Reglament (CE) núm. 1788/2003 
del Consell, de 29 de setembre de 2003, pel qual s’esta-
bleix una taxa en el sector de la llet i dels productes lactis, 
recullen amb caràcter preferent la creació i l’existència de 
la reserva nacional de quotes làcties, i deixen patent que 
és una competència dels estats membres i que s’han 
d’emprar criteris objectius en la seva gestió.

La reserva nacional és una eina a disposició dels 
estats que els permet desenvolupar diferents mesures de 
política agrària, amb influència en un sector sensible com 
és el lacti. A Espanya les quotes de la reserva nacional han 
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estat considerades sempre com a tals i durant gairebé 20 
anys han estat un instrument de política agrària.

La modificació dels articles esmentats exigeix, al seu 
torn, un temps perquè els productors s’adaptin a la nova 
situació, de manera que no s’entorpeixi l’acció adminis-
trativa dels moviments de quota, amb vista al nou període 
que comença l’1 d’abril de 2005. Per això, fins al 8 d’abril 
de 2005 es poden presentar sol·licituds d’autoritzacions 
de transferència i de cessions temporals de quota làctia. A 
partir d’aquest moment i davant la impossibilitat d’esta-
blir «a priori» un altre termini, sembla apropiat habilitar el 
ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè, en el 
futur, l’obertura dels dos terminis s’estableixi mitjançant 
una ordre ministerial.

Així mateix, per evitar que els ramaders perdin o 
vegin molt reduïts els seus drets de jubilació, és d’alt inte-
rès introduir la possibilitat que els productors de llet 
beneficiaris dels programes nacionals d’abandonament 
de la producció lletera puguin optar per mantenir-se, si ho 
volen així, en situació assimilada a la d’alta en el règim de 
la Seguretat Social de procedència, tal com es fa en el cas 
del cessament anticipat de l’activitat agrària.

D’altra banda, escau derogar el Reial decret 313/1996, 
de 23 de febrer, pel qual s’estableixen normes sobre les 
declaracions complementàries que han d’efectuar els 
compradors de llet i productes lactis. La declaració, amb 
periodicitat trimestral, que recull el dit Reial decret és 
innecessària després de la publicació dels reials decrets 
291/2004, de 20 de febrer, pel qual es regula el règim de la 
taxa làctia, i 217/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen 
la identificació i el registre dels agents, establiments i con-
tenidors que intervenen en el sector lacti, i el registre dels 
moviments de llet, que exigeixen declaracions i comuni-
cacions exhaustives, que fan que la declaració trimestral 
sigui innecessària.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les organitzacions i 
associacions o entitats representatives dels sectors afec-
tats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació i del ministre de Treball i Afers 
Socials, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administra-
cions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió 
del dia 18 de març de 2005,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reial decret 194/2002, de 
15 de febrer, pel qual s’estableixen les modalitats 
d’aplicació de l’ajuda al subministrament de llet i pro-
ductes lactis als alumnes de centres escolars.

El Reial decret 194/2002, de 15 de febrer, pel qual s’es-
tableixen les modalitats d’aplicació de l’ajuda al submi-
nistrament de llet i productes lactis als alumnes de cen-
tres escolars, es modifica en els termes següents:

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

«Les ajudes s’atorguen durant els dies lectius de 
desenvolupament del curs escolar. El nombre de 
dies lectius, sense incloure-hi els dies de vacances, 
és el que estableix en cada comunitat autònoma 
l’autoritat competent i, en el cas de centres d’educa-
ció infantil i d’educació especial, es poden fer exten-
sives als dies lectius dels mesos estivals en què 
aquests centres estiguin oberts.

Els alumnes no es poden beneficiar de l’ajuda 
durant la seva estada en colònies de vacances orga-
nitzades pel centre escolar o per l’autoritat compe-
tent.»

Dos. S’afegeix un paràgraf a l’apartat 1 de l’article 3, 
amb la redacció següent:

«Per aplicar la quantitat màxima de 0,25 litres, 
que preveu el paràgraf anterior, s’han de tenir en 
compte les quantitats globals de productes lactis 
susceptibles d’ajuda durant el període per al qual 
s’hagi sol·licitat aquesta ajuda, com també el nom-
bre d’alumnes matriculats al centre escolar corres-
ponent o, en el cas de l’aplicació de l’article 4.1.c), 
sobre la base d’alumnes inscrits a la llista del sol-
licitant.»

Tres. S’afegeix un apartat 5 a l’article 3, amb la 
redacció següent:

«5. L’ajuda es concedeix únicament si els pro-
ductes que preveu l’annex I compleixen els requisits 
que estableix el Reial decret 1679/1994, de 22 de 
juliol, pel qual s’estableixen les condicions sanità-
ries aplicables a la producció i la comercialització de 
llet crua, llet tractada tèrmicament i productes lactis, 
en particular, els relatius a la fabricació en un esta-
bliment autoritzat i els relatius a la marca de salubri-
tat enumerats a la part A del capítol IV de l’annex C 
del mateix Reial decret.»

Quatre. L’article 5 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 5. Autoritzacions.
1. Els sol·licitants de les ajudes han de ser auto-

ritzats per l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma en el territori de la qual estigui ubicat el centre 
escolar al qual subministren els productes lactis, en 
els terminis, els models i els períodes que aquestes 
hagin establert a l’efecte.

2. Les condicions generals d’autorització són 
les que preveuen l’article 8, l’apartat 1 de l’article 9 i 
l’article 10 del Reglament (CE) núm. 2707/2000.

3.  Abans de l’1 de gener de cada any, els 
òrgans competents de les comunitats autònomes 
han d’enviar al FEGA la llista de sol·licitants autorit-
zats per a cada curs escolar.»

Cinc. L’article 9 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 9. Deure de col·laboració i comunicació.
Als efectes que es puguin comunicar a la Comis-

sió les dades que preveu l’article 15 del Reglament 
(CE) núm. 2707/2000, les comunitats autònomes 
han d’enviar al FEGA, abans de l’1 de desembre de 
cada any, les quantitats per a les quals s’hagin pagat 
les ajudes durant el curs escolar precedent i les 
quantitats màximes autoritzades. Aquesta informa-
ció ha d’incloure, com a mínim, les dades que cons-
ten a l’annex 3.»

Sis. Se suprimeix l’annex III.
Set. Els annexos I, II i IV se substitueixen pels anne-

xos d’aquest Reial decret.
Vuit. La disposició final segona queda redactada de 

la manera següent:
«Disposició final segona. Facultat de desplega-

ment.
Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Ali-

mentació per adoptar, en l’àmbit de les seves com-
petències, les mesures necessàries per a l’aplicació i 
el compliment del que disposa aquest Reial decret i, 
en particular, per modificar-ne els annexos i adaptar-
los a la normativa comunitària.»
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Article segon. Modificació del Reial decret 347/2003, de 
21 de març, pel qual es regula el sistema de gestió de 
quota làctia.

El Reial decret 347/2003, de 21 de març, pel qual es 
regula el sistema de gestió de quota làctia, es modifica en 
els termes següents:

U. L’apartat 2 de l’article 6 queda redactat de la 
manera següent:

«2. L’abandonament afecta la totalitat de la pro-
ducció lletera i el productor, en la sol·licitud, s’ha de 
comprometre a fer-lo efectiu abans de la data que 
estableixi l’ordre corresponent a la seva convocatò-
ria, que ha de ser sempre abans que finalitzi el perí-
ode en el qual es concedeixi. La indemnització a 
cada productor es concedeix per la quota làctia indi-
vidual, tant de lliuraments 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.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 7 queda redactat de la 
manera següent:

«1. El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció ha de convocar mitjançant una ordre ministerial 
els programes nacionals d’abandonament, que ha 
de determinar el termini de sol·licitud, el termini 
màxim per fer efectiu l’abandonament, la quantitat 
global màxima d’indemnització, els imports de la 
indemnització per quilogram de quota abandonada i 
la quota individual màxima que preveu l’article 
8.1.a).»

Tres. L’apartat 2 de l’article 8 queda redactat de la 
manera següent:

«2. Els productors que hagin rebut quotes pro-
cedents de la reserva nacional, mitjançant assigna-
cions directes o com a assignacions complementàries 
a través del Fons nacional coordinat de quotes làc-
ties, poden sol·licitar l’abandonament de la seva 
producció, encara que les quotes esmentades no 
poden ser objecte d’indemnització i s’han de rein-
corporar a la reserva nacional.»

Quatre. El paràgraf b) de l’apartat 3 de l’article 12 
queda redactat de la manera següent:

«b) Les quantitats assignades individualment 
mitjançant el que estableix aquest article que, per no 
haver estat utilitzades durant dos períodes consecu-
tius o en aplicació del paràgraf primer de l’article 5.2, 
hagin de ser afegides a la reserva nacional.»

Cinc. Se suprimeix l’apartat 4 de l’article 12.
Sis. L’apartat 2 de l’article 22 queda redactat de la 

manera següent:
«2. Els beneficiaris d’assignació de quotes gra-

tuïtes de la reserva nacional es comprometen a no 
transferir ni cedir temporalment quota durant cinc 
períodes comptats a partir del període en què hagin 
rebut una assignació de la reserva nacional.»

Set. Se suprimeix l’apartat 5 de l’article 22.
Vuit. S’hi afegeix un article 24 bis, amb la redacció 

següent:
«Article 24 bis. Convocatòries excepcionals del 

Fons.
1. Sense perjudici del que estableixen l’article 

24 i l’apartat 3 de l’article 6, el ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació pot decidir la realització de con-

vocatòries excepcionals del fons, al qual ha de des-
tinar la quota recuperada procedent de programes 
d’abandonament realitzats en el mateix període que 
la convocatòria efectuada.

2. En tot cas, la quota de la qual s’ha de nodrir 
el fons està en funció dels lliuraments certificats i, si 
s’escau, de les vendes directes declarades pels 
beneficiaris del pla d’abandonament fins al moment 
d’efectuar la sol·licitud o fer efectiu l’abandonament, 
així com de les existències de quota en la reserva 
nacional en el moment de la convocatòria.»

Nou. L’apartat 1 de l’article 32 queda redactat de la 
manera següent:

«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 estableix per a aquesta 
l’apartat 1 de l’article 22.»

Deu. L’article 39 queda redactat de la manera 
següent:

«Article 39. Termini per efectuar transferències de 
quotes.
1. Als efectes de liquidació de la taxa suple-

mentària de cada període, s’han d’actualitzar 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 
de transferència de quotes a què es refereix l’arti-
cle 35.

2. No obstant el que estableix l’apartat anterior, 
per als casos de mort, jubilació o cessament antici-
pat de l’antic titular esdevinguts entre l’1 de desem-
bre i el 31 de març de cada període en curs, i sempre 
que tant l’antic titular com el nou facin els lliura-
ments al mateix comprador o compradors, s’ha de 
presentar una declaració de transferència que con-
tingui, almenys, les dades que consten a l’annex IV 
bis, si bé les quotes, als efectes de la liquidació de 
taxa suplementària, no s’actualitzen fins al comen-
çament del període següent.

3. El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
ha d’establir per a cada període, mitjançant una 
ordre, el termini de presentació de les sol·licituds 
d’autorització de transferència de quotes que preve-
uen els articles 36 i 38.»

Onze. L’apartat 1 de l’article 46 queda redactat de la 
manera següent:

«1. El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció ha d’establir per a cada període, mitjançant una 
ordre, el termini de presentació de les sol·licituds 
d’autorització de les cessions temporals pactades 
entre productors cedents i productors adquirents o 
cessionaris. Aquestes sol·licituds s’han d’adreçar a 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma on 
radiqui l’explotació del cedent, i han d’incloure, com 
a mínim, les dades que consten a l’annex IX.»

Dotze. Se suprimeix la disposició transitòria 
segona.

Disposició transitòria primera. Relacions jurídiques 
anteriors.

El que disposa l’article segon s’aplica a les relacions 
jurídiques noves, però no a les anteriors, que queden pro-
tegides pel sistema jurídic en vigor en el moment en què 
es van establir.
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Disposició transitòria segona. Termini de presentació de 
sol·licituds d’autorització de transferències i cessions 
temporals de quota.

No obstant el que estableixen els apartats deu i onze de 
l’article segon, es poden presentar sol·licituds d’autorització 
de les transferències de quotes làcties previstes en els arti-
cles 36 i 38 del Reial decret 347/2003, de 21 de març, així 
com de les cessions temporals previstes a l’article 46 del 
mateix Reial decret fins al 8 d’abril de 2005, inclusivament.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroga el Reial decret 313/1996, de 23 de febrer, pel 
qual s’estableixen normes sobre les declaracions comple-
mentàries que han d’efectuar els compradors de llet i 
productes lactis.

Disposició final primera. Situació d’assimilació a l’alta 
per cessament en l’activitat agrària o abandonament 
de la producció lletera.

U. El paràgraf 16 de l’apartat 1 de l’article 36 del 
Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, 
altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 
de gener, queda redactat de la manera següent:

«16. Els períodes de percepció d’ajudes i indem-
nitzacions per cessament anticipat en l’activitat agrà-
ria que preveu el Reial decret 5/2001, de 12 de gener, 
pel qual s’estableix un règim d’ajudes destinades a 
fomentar el cessament anticipat en l’activitat agrària.

Els productors acollits als programes d’abando-
nament de la producció lletera, que estableix el Reial 
decret 347/2003, de 21 de març, pel qual es regula el 
sistema de gestió de quota làctia, als quals no sigui 
aplicable el que estableix l’article 11 del Reial decret 
5/2001, de 12 de gener, i que no continuïn en situació 
d’alta en qualsevol dels règims del sistema de la 
Seguretat Social, poden optar per mantenir-se en 
situació assimilada a la d’alta, amb obligació de cotit-
zar en el règim de Seguretat Social de procedència.»

Dos. S’afegeix un apartat 3 a l’article 69 del Regla-
ment general sobre cotització i liquidació d’altres drets de 
la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 
22 de desembre, amb la redacció següent:

«3. Durant les situacions d’assimilació a l’alta 
per cessament anticipat de l’activitat agrària i aban-
donament de la producció lletera, que preveu l’arti-
cle 36.1.16 del Reglament general sobre inscripció 
d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de 
dades de treballadors a la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener, a l’efecte de 
determinar les quotes, s’han d’aplicar les bases i els 
tipus de cotització que estiguin establerts en cada 
moment en el règim de Seguretat Social de què es 
tracti. Les quotes han de ser ingressades directa-
ment pels beneficiaris de les ajudes o dels progra-
mes d’abandonament de la producció lletera.»

Disposició final segona. Plans d’abandonament.

Els lliuraments certificats i, si s’escau, les vendes 
directes declarades pel beneficiari d’un pla d’abandona-
ment fins a la data en què aquest es faci efectiu, sempre 
que no superin la seva quota, es consideren quantitat dis-
ponible als efectes de liquidació de la taxa del període, 
però no als efectes del Reial decret 543/2004, de 13 d’abril, 
pel qual es regulen determinades ajudes directes comuni-
tàries al sector lacti per als anys 2004, 2005 i 2006, per als 
quals la quota disponible del període 2005-2006 és de 
zero quilograms.

Disposició final tercera. Títol competencial.

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

Se n’exceptua el que estableix la disposició final pri-
mera, que es dicta a l’empara del que disposa l’article 
149.1.17a de la Constitució.

Disposició final quarta. Aplicació al curs 2004-2005.

Les modificacions que conté aquest Reial decret refe-
rides al Reial decret 194/2002, de 15 de febrer, són aplica-
bles per a les ajudes que es concedeixin a partir del curs 
escolar 2004-2005. No obstant això, la modificació de l’ar-
ticle 5 que conté l’apartat quatre de l’article primer 
d’aquest Reial decret no entra en vigor fins al curs escolar 
2005-2006.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», llevat de l’arti-
cle segon, que entra en vigor l’1 d’abril de 2005.

Madrid, 18 de març de 2005.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX
«ANNEX I

Llista de productes que es poden beneficiar de 
l’ajuda comunitària

Categoria I:
a) Llet sencera tractada tèrmicament amb un 

contingut en matèria grassa mínim del 3,5 per cent.
b) Llet sencera amb gust de xocolata o aroma-

titzada tractada tèrmicament i que contingui com a 
mínim un 90 per cent en pes de la llet que preveu el 
paràgraf a).

c) Iogurt de llet sencera obtingut a partir de la 
llet que preveu el paràgraf a) (1).

Categoria V:
a) Llet semidesnatada tractada tèrmicament 

amb un contingut en matèria grassa entre l’1,5 per 
cent, com a mínim, i l’1,8 per cent, com a màxim.

b) Llet semidesnatada amb gust de xocolata o 
aromatitzada tractada tèrmicament i que contingui, 
com a mínim, un 90 per cent en pes de la llet que 
preveu el paràgraf a).

c) Iogurt de llet semidesnatada obtingut a par-
tir de la llet que preveu el paràgraf a) (1).

Categoria VII:
a) Llet desnatada tractada tèrmicament amb un 

contingut en matèria grassa del 0,5 per cent com a 
màxim.

b) Llet desnatada amb gust de xocolata o aro-
matitzada tractada tèrmicament i que contingui, 
com a mínim, un 90 per cent en pes de la llet que 
preveu el paràgraf a).

(1) Queden expressament exclosos de la llista els iogurts 
amb xocolata, aromatitzats, amb fruites o amb sucre, els iogurts 
líquids per beure i les postres làcties.
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c) Iogurt de llet desnatada obtingut a partir de 
la llet que preveu el paràgraf a) (1).

Categoria VIII:
Formatges frescos i fosos no aromatitzats, amb 

un contingut de matèries grasses en pes de la matè-
ria seca igual o superior al 40 per cent.

Als efectes d’aquesta categoria, per formatge no 
aromatitzat s’entén el formatge obtingut exclusiva-
ment a partir de llet, tot i que s’accepta que s’hi 
poden afegir les substàncies necessàries per fabri-
car-lo, sempre que aquestes substàncies no s’utilit-
zin totalment o parcialment per substituir qualsevol 
component lacti.

Categoria IX:
Els formatges que no siguin ni frescos ni fosos, 

amb un contingut de matèries grasses en pes de la 
matèria seca igual o superior al 45 per cent.

ANNEX II

Programa de llet escolar

Preus màxims que han de pagar els alumnes 
als centres escolars

Comunitat autònoma: ...........................................
Òrgan competent: ..................................................
Curs escolar: ..........................................................
Període de vigència dels preus màxims: 

del/de l’.... de/d’.................... de 200... al/a l’.... 
de/d’.............. de 200... (tots dos inclusivament).

Categoria I:

a) Llet sencera tractada tèrmicament amb un 
contingut en matèria grassa mínim del 3,5 per cent:

a.1) Pasteuritzada.
a.2) Les altres:
a.2.1) En envàs d’un litre.
a.2.2) En envàs d’1,5 litres.
a.2.3) En envàs individual de 200 cc.
b) Llet sencera amb gust de xocolata o aroma-

titzada tractada tèrmicament i que contingui com a 
mínim un 90 per cent en pes de la llet que preveu el 
paràgraf a):

b.1) En envàs més gran de 200 cc.
b.2) En envàs individual de 200 cc.
c) Iogurt de llet sencera obtingut a partir de la 

llet que preveu el paràgraf a).
Categoria V:

a) Llet semidesnatada tractada tèrmicament 
amb un contingut en matèria grassa entre l’1,5 per 
cent, com a mínim, i l’1,8 per cent, com a màxim:

a.1) Pasteuritzada.
a.2) Les altres:
a.2.1) En envàs d’un litre.
a.2.2) En envàs d’1,5 litres.
a.2.3) En envàs individual de 200 cc.
b) Llet semidesnatada amb gust de xocolata o 

aromatitzada tractada tèrmicament i que contingui 
com a mínim un 90 per cent en pes de la llet que 
preveu el paràgraf a).

b.1) En envàs més gran de 200 cc.
b.2) En envàs individual de 200 cc.
c) Iogurt de llet semidesnatada obtingut a par-

tir de la llet que preveu el paràgraf a).

Categoria VII:
a) Llet desnatada tractada tèrmicament amb un 

contingut en matèria grassa del 0,5 per cent, com a 
màxim:

a.1) Pasteuritzada.
a.2) Les altres:
a.2.1) En envàs d’un litre.
a.2.2) En envàs d’1,5 litres.
a.2.3) En envàs individual de 200 cc.
b) Llet desnatada amb gust de xocolata o aro-

matitzada tractada tèrmicament i que contingui com 
a mínim un 90 per cent en pes de la llet que preveu 
el paràgraf a).

b.1) En envàs més gran de 200 cc.
b.2) En envàs individual de 200 cc.
c) Iogurt de llet desnatada obtingut a partir de 

la llet que preveu el paràgraf a).
Categoria VIII:
a) Formatges frescos i fosos no aromatitzats 

amb un contingut de matèries grasses en pes de la 
matèria seca igual o superior al 40 per cent.

b) Els «petit suisse» i formatgets en porcions.
Categoria IX:
Els formatges que no siguin ni frescos ni fosos 

amb un contingut de matèries grasses en pes de la 
matèria seca igual o superior al 45 per cent.

Nota:
Els preus pagats pels alumnes s’han d’establir 

en euros/kg, sumat l’IVA vigent i descomptada 
l’ajuda que preveu el reglament d’aplicació.

En cas que els productes subministrats s’expres-
sin en litres, el preu s’ha de definir per quilogram, 
per a la qual cosa s’han de fer servir les conversions 
reglamentàries.

ANNEX III

Distribució de llet i productes lactis als alumnes 
dels centres escolars

Reglament (CE) núm. 2707/2000
Quantitats distribuïdes per categoria de produc-

tes que han estat pagades als sol·licitants durant el 
curs escolar: 

Comunitat autònoma de: ......................................
Òrgan competent: .................................................. 

Productes Categories

Quantitats pagades 
en equivalents 
de llet sencera

(milers de tones 
amb sis decimals)

De llet sencera  . . . . . . . . . I
De llet semidesnatada . . . V
De llet desnatada . . . . . . . VII
Formatges  . . . . . . . . . . . . VIII
Formatges  . . . . . . . . . . . . IX

Quantitats màximes autoritzades 
en equivalents de llet sencera 

(milers de tones amb sis decimals)

 Nota:
Remeteu-ho al FEGA abans de l’1 de desembre 

de cada any.» 

(Aquest Reial decret s’inclou tenint en compte la Correcció d’errors 
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 69, de 22-3-2005.)


