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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
17651 Reial decret 1668/2009, de 6 de novembre, pel qual es modifica el Reglament 

de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries, aprovat pel Reial decret 705/1997, de 16 
de maig.

El dret sancionador exigeix la concurrència d’una sèrie de garanties d’ineludible 
compliment. Entre aquestes hi ha el principi de legalitat, regulat a l’article 127.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, que estableix que «l’exercici de la potestat sancionadora 
correspon als òrgans administratius que la tinguin expressament atribuïda, per disposició 
d’una norma de rang legal o reglamentari».

Aquesta obligació exigeix adequar les denominacions dels òrgans competents en 
matèria de procediment per a la imposició de sancions, tant per iniciar l’expedient 
sancionador, com per a la imposició de sancions, atès que les recollides en el Reial decret 
que es modifica es refereixen a òrgans que actualment no existeixen dins de l’estructura 
del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

Per raons de seguretat jurídica, és indispensable que es compleixi amb rigor l’atribució 
expressa a un òrgan actual i existent de la competència corresponent en l’àmbit del 
procediment sancionador. Tant el grau de litigiositat en aquesta matèria com l’estricta 
subjecció als principis de competència, legalitat i exacta predeterminació de l’òrgan 
competent per sancionar que exigeix el procediment, determinen la necessitat de la present 
modificació.

La present modificació afecta en exclusiva l’àmbit de competència de l’Administració 
General de l’Estat, ja que es limita a reflectir les competències en l’àmbit sancionador que 
deriven de l’estructura orgànica regulada en el Reial decret 1130/2008, de 4 de juliol, pel qual 
es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 6 de novembre de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora 
de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, aprovat pel Reial decret 
705/1997, de 16 de maig.

El Reglament de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries, aprovat pel Reial decret 705/1997, de 16 de maig, 
queda modificat de la manera següent:

U. L’article 17 queda redactat de la manera següent:

«Article 17. Iniciació i règim aplicable.

1. L’incompliment de les obligacions derivades de la Llei 38/1994, de 30 de 
desembre, pot donar lloc, sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre que 
siguin exigibles, a l’obertura de l’expedient corresponent per part del Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

2. El procediment per a la imposició de les sancions que estableix la Llei 
38/1994, de 30 de desembre, s’ha d’ajustar al que disposen la llei 30/1992, de 26 de 
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novembre, i el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.»

Dos. L’article 18 queda redactat de la manera següent:

«Article 18. Òrgans competents.

1. L’òrgan competent per iniciar l’expedient sancionador és el director General 
d’Indústria i Mercats Alimentaris, que ha de nomenar instructor el subdirector general 
competent per raó de la matèria o del sector. En el cas del sector de l’oli d’oliva n’és 
instructor el director de l’Agència per a l’Oli d’Oliva.

2. Els òrgans competents per a la imposició de les sancions a què es refereix 
la Llei 38/1994, són:

a) El director general d’Indústria i Mercats Alimentaris, per a la imposició de 
sancions per infraccions lleus.

b) El secretari general de Medi Rural per a la imposició de sancions per 
infraccions greus.

c) El ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per a la imposició de 
sancions per infraccions molt greus.

3. Contra les resolucions que posin fi al procediment sancionador dels supòsits 
a) i b) de l’apartat anterior, es pot interposar recurs d’alçada de conformitat amb el 
que preveuen els articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de novembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí,
ELENA ESPINOSA MANGANA
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