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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
5465 Reial decret 421/2011, de 25 de març, pel qual es convoca una assignació 

directa de quotes làcties integrades en la reserva nacional.

El Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es 
crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques 
per a determinats productes agrícoles, disposa a l’article 68 que cada Estat membre ha 
d’establir les normes que permetin l’assignació als productors de la totalitat o d’una de les 
parts de les quotes de la reserva nacional.

En aquest sentit, l’article 13 del Reial decret 347/2003, de 21 de març, pel qual es 
regula el sistema de gestió de quota làctia, estableix que la reserva nacional de quotes 
làcties es nodreix de les quotes procedents de la retirada als productors per inactivitat, de 
les renúncies, dels programes d’abandonament, de les que retornen a la reserva en els 
casos de transferències de quota entre productors i dels possibles increments concedits 
per la Unió Europea.

D’altra banda, el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre de 
2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER), recull a l’article 20. a) ii l’ajuda a la instal·lació de joves 
agricultors amb l’objecte d’augmentar la competitivitat agrícola i forestal en el marc de l’eix 
1 de les ajudes en matèria de desenvolupament rural.

Amb aquest mateix objecte, l’apartat b) de l’article 20 del Reglament esmentat estableix 
una ajuda a la modernització de les explotacions agrícoles, dins de les mesures de 
reestructuració i desenvolupament del potencial físic i de foment de la innovació.

Conforme a l’article 22 del Reglament (CE) núm. 1698/2005, de 20 de setembre, l’ajuda 
per a la instal·lació de joves es concedeix a les persones que, tenint menys de 40 anys, 
s’instal·lin per primera vegada en una explotació agrícola com a cap d’explotació, disposin 
de les competències i qualificacions professions adequades i presentin un pla empresarial 
amb vista al desenvolupament de les activitats agrícoles.

Així mateix, les ajudes a la modernització de les explotacions agrícoles es presten per 
a inversions materials o immaterials que, complint la normativa comunitària aplicable a les 
inversions de què es tracti, millorin el rendiment de l’explotació agrícola.

Per dur a terme els dos plans empresarials en el sector lacti i així optar a les ajudes a 
la nova instal·lació i a la modernització d’explotacions, és necessari realitzar un projecte 
d’inversions en el qual es demostri, com a condició fonamental, la viabilitat de l’explotació. 
L’adquisició o assignació gratuïta d’una quantitat individual de referència en el sector lacti 
(quota làctia) es perfila encara com a punt de partida imprescindible per iniciar l’activitat i, 
en alguns casos, també per millorar el rendiment de l’explotació agrícola i així complir les 
exigències de concessió de l’ajuda.

La desaparició del règim de quotes que estableix el Reglament (CE) núm. 1234/2007, 
de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles, 
exigeix als productors de llet esforços específics.

En aquest sentit s’ha modificat el Reglament (CE) 1974/2006, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, relatiu a l’ajuda al 
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER).

Una d’aquestes modificacions és la supressió del límit imposat a l’ajuda a la inversió 
concedida a les explotacions lleteres per no sobrepassar les quotes de producció atribuïdes 
a cada explotació.

És per això que en aquesta convocatòria el sol·licitant ha de marcar la quantitat de 
quota amb càrrec a la reserva nacional que vulgui que se li assigni per ajustar-se als 
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compromisos de viabilitat de la seva explotació, sense perjudici dels màxims assignables 
d’acord amb el que estableix aquesta norma.

Amb aquestes finalitats, i en el marc del primer eix «Reestructuració del sector» de 
l’Estratègia per al sector lacti espanyol «Horitzó 2015», posada en marxa per aquest 
Departament el 2009, la passada campanya es va publicar el Reial decret 1012/2009, de 
19 de juny, pel qual es convoca una assignació directa de quotes làcties integrades en la 
reserva nacional i es modifica el Reial decret 347/2003, de 21 de març, pel qual es regula 
el sistema de gestió de quota làctia, i s’assignen més de 110.000 tones de quota làctia amb 
càrrec a la reserva nacional entre els més de 1.300 productors que complien els criteris 
anteriors en uns terminis establerts des de l’1 de gener de 2007 fins a la data de sol·licitud 
de l’assignació.

Atès que actualment hi ha disponibilitat de quota làctia en la reserva nacional, s’ha de 
desplegar un nou marc legislatiu per a la campanya 2010/2011, que permeti realitzar una 
assignació directa amb la finalitat que tant els productors de nova instal·lació com els que 
tinguin plans de millora aconsegueixin assolir els compromisos empresarials per percebre 
les ajudes corresponents que preveu el Reglament (CE) núm. 1698/2005, de 20 de 
setembre, sempre que no siguin beneficiaris de l’assignació anterior.

Atès el caràcter marcadament tècnic i conjuntural d’aquesta disposició, es considera 
ajustada l’adopció mitjançant un reial decret.

Aquesta disposició es dicta a l’empara de l’habilitació que conté l’article 149.1.13a de 
la Constitució, que atribueix a l’Estat competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia del ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 25 
de març de 2011,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte convocar l’assignació directa de quantitats de quota 
làctia amb càrrec a la reserva nacional, amb la prèvia sol·licitud dels interessats.

Article 2. Requisits i criteris d’assignació.

1. L’assignació gratuïta de quota es fa als productors que, a més de complir els 
requisits que estableix l’article 16 del Reial decret 347/2003, de 21 de març, compleixin els 
requisits següents:

a) Ser titular d’una explotació ramadera qualificada sanitàriament com a oficialment 
indemne de tuberculosi vacuna, i indemne o oficialment indemne de brucel·losi vacuna.

b) No haver rebut una assignació de quota làctia amb càrrec a la reserva nacional en 
la campanya 2009/2010, conforme al que estableix el Reial decret 1012/2009, de 19 de 
juny.

c) Complir algun dels criteris de l’apartat següent.

2. S’estableixen els criteris de valoració següents per ordre de prioritat:

a) Que es tracti de productors que des de l’1 de gener de 2007 fins a la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds hagin sol·licitat i se’ls hagi concedit 
una ajuda a la primera instal·lació d’agricultors joves de les que preveu el Reglament (CE) 
núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, en la modalitat d’accés a la titularitat 
exclusiva o en règim de cotitularitat.
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b) Que es tracti de productors que des de l’1 de gener de 2007 fins a la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds hagin sol·licitat i se’ls hagi concedit 
una ajuda a la primera instal·lació d’agricultors joves de les que preveu el Reglament (CE) 
núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, en la modalitat d’accés a la titularitat a 
través de la integració com a soci en una entitat associativa.

c) Que es tracti de productors als quals des de l’1 de gener de 2007 fins a la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds se’ls hagi concedit una ajuda a la 
modernització de les explotacions agrícoles mitjançant plans de millora de les que preveu 
el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, sempre que aquests  
plans prevegin inversions o actuacions directament relacionades amb l’activitat productora 
de llet en l’explotació beneficiària que suposin en tots els casos i de manera inequívoca un 
augment de producció.

3. Dins de cadascun dels grups en què s’ordenin les sol·licituds conforme a l’apartat 
anterior, aquestes s’han d’atendre segons el compliment dels criteris següents per part del 
sol·licitant, expressats per ordre de prioritat:

a) Ser una dona o tractar-se d’una explotació de titularitat compartida registrada 
d’acord amb el Reial decret 297/2009, de 6 de març, sobre titularitat compartida en les 
explotacions agràries o, si es tracta d’una explotació associativa, ser dones com a mínim 
el 50 per cent dels socis que la integren (agricultores a títol principal).

b) Ser titular d’una explotació inclosa en una zona rural prioritària conforme a la Llei 
45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural.

c) Ser una explotació associativa. Dins d’aquestes, tenen preferència les de més 
antiguitat sobre les més recents.

d) Ser una persona física. Les sol·licituds d’aquestes s’ordenen de menys a més 
edat.

Article 3. Quantitat màxima i quantitat mínima de quota a assignar a cada explotació.

1. Les quantitats màximes a assignar a cada explotació són:

a) Si les sol·licituds compleixen el criteri que estableix l’apartat 2.a) de l’article 2, la 
quantitat indicada pel titular de l’explotació en la sol·licitud de reserva nacional. No obstant 
això, en cap cas s’han d’assignar quantitats que suposin superar els 305.000 quilograms 
de quota per cada UTA utilitzada en l’explotació ni superiors a 305.000 quilograms de 
quota per explotació.

b) Per a la resta d’apartats, la quantitat indicada pel titular de l’explotació en la 
sol·licitud de reserva nacional. No obstant això, en cap cas s’han d’assignar quantitats que 
suposin superar els 305.000 quilograms de quota per cada UTA utilitzada en l’explotació, 
ni superiors a 250.000 quilograms de quota per explotació, per als sol·licitants que 
compleixin el criteri que estableix l’apartat 2.b) de l’article 2, ni superiors a 180.000 
quilograms de quota per explotació, per als sol·licitants que compleixin el criteri que 
estableix l’apartat 2.c) de l’article 2.

2. No s’han d’assignar quantitats superiors a les sol·licitades.
3. No s’han d’assignar quantitats inferiors als 5.000 quilograms de quota per 

explotació. Si la quantitat de quota a assignar resultat d’aplicar l’apartat 1 és inferior a 
aquesta quantitat mínima indicada per explotació, s’han d’assignar al sol·licitant 5.000 
quilograms de quota.

4. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí pot modificar fins a un 50 per cent 
les quantitats màximes assignables que estableix l’apartat 1, si el volum de quota sol·licitat 
per a la seva assignació i la quantitat disponible que estableix l’article 1 ho fan necessari.

Article 4. Tramitació, resolució i limitacions.

1. Les sol·licituds, dirigides a la directora general de Recursos Agrícoles i Ramaders, 
s’han de presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui 
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l’explotació del sol·licitant o en qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. Així mateix, es poden presentar les sol·licituds en el 
registre electrònic en aplicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics.

2. Les sol·licituds s’han de formalitzar per escrit en un document amb el contingut 
mínim que preveu l’annex, i s’han de presentar en el termini de vint dies hàbils a partir de 
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

3. L’òrgan competent de la comunitat autònoma en la qual radiqui l’explotació del sol·licitant 
ha de valorar i classificar les sol·licituds d’acord amb els criteris que preveu l’article 2.

4. Les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí, en un termini màxim de 2 mesos a comptar des que acabi el termini de 
presentació de sol·licituds, les dades relatives a totes les sol·licituds presentades, incloses 
les que no compleixin els requisits que estableix l’article 2, amb una explicació succinta del 
motiu de proposta de denegació, i aquelles en què es consideri que ha desistit en aplicació 
de l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

5. El director general de Recursos Agrícoles i Ramaders ha de dictar les resolucions 
corresponents a les sol·licituds de quota de la reserva nacional. Contra les resolucions de 
la Direcció General esmentada, que no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada davant el secretari general de Medi Rural, en el termini d’un mes a partir 
de l’endemà del dia de la notificació d’aquestes resolucions, d’acord amb el que estableixen 
els articles 107.1, 114 i 115.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Transcorreguts 12 
mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds sense que se n’hagi 
dictat i notificat resolució expressa, els sol·licitants les poden considerar estimades.

6. La Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders ha d’actualitzar la informació 
que conté la base de dades a què es refereix l’article 4 del Reial decret 347/2003, de 21 de 
març, com a conseqüència de les assignacions efectuades.

7. Els beneficiaris d’aquesta assignació de quota de la reserva nacional estan 
subjectes a les limitacions que estableix l’article 22 del Reial decret 347/2003, de 21 de 
març.

Disposició final primera. Títol competencial.

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

Disposició final segona. Facultat de modificació.

Es faculta la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per modificar el contingut de 
l’annex per adaptar-lo a la normativa comunitària, així com per modificar les dates i terminis 
que estableix aquesta norma.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat», i les assignacions de quota tenen efectes des de l’1 d’abril de 2010, data d’inici 
del període 2010/2011.

Madrid, 25 de març de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí,

ROSA AGUILAR RIVERO
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ANNEX 
 

SOL·LICITUD A LA RESERVA NACIONAL DE QUOTES LÀCTIES 

  

2010/2011 
  

PERÍODE 

 

 REGISTRE: 

  

NIF o CIF COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL 
 
A EMPLENAR PER LA COMUNITAT AUTÒNOMA: DATA: 

• DE NAIXEMENT (persones físiques) 
• DE CONSTITUCIÓ O INSCRIPCIÓ (persones 

jurídiques) 
 

___/___/___ 
Nre. UTA:  

DOMICILI TELÈFON MÒBIL 

   

LOCALITAT PROVÍNCIA CODI POSTAL 

       

DOMICILI PER A NOTIFICACIONS EN CAS DE SER DIFERENT DEL DEL TITULAR 

CARRER/ 
PLAÇA 

 

LOCALITAT 

 

PROVÍNCIA 

 

C.P. 

 

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

 T
IT

U
LA

R
 

REPRESENTANT (SI 
S'ESCAU) COGNOMS I NOM  NIF o CIF 

 

NOM ADREÇA 

  
 TELÈFON 

                  CODI D'IDENTIFICACIÓ 

 
LOCALITAT PROVÍNCIA CODI POSTAL EX

PL
O

TA
C

IÓ
 

       

El sotasignat, 

SOL·LICITA 
L'assignació de                               kg de quota amb càrrec a la reserva nacional. 

SECRETARIA GENERAL DE MEDI 
RURAL MINISTERI DE  

MEDI AMBIENT,  
I MEDI RURAL I MARÍ
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EXPOSA QUE: 

 
 

Vol   / No vol   

1. 

 

 

que la quota total que li correspongui en el procés d'assignació li sigui assignada preferentment com a quota per a venda directa. 

2. Coneix les condicions i limitacions que estableix aquest Reial decret per sol·licitar l'assignació de quotes de la reserva nacional 
i, en particular: 

  a) Ha sol·licitat i se li ha concedit una ajuda a primera instal·lació d'agricultors joves de les que preveu el Reglament (CE) núm. 
1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, entre l'1 de gener de 2007 i la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, en la modalitat de titularitat exclusiva o cotitularitat. 
 
  b) Ha sol·licitat i se li ha concedit una ajuda a primera instal·lació d'agricultors joves de les que preveu el Reglament (CE) núm. 
1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, entre l'1 de gener de 2007 i la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, en la modalitat d'accés a la titularitat a través de la integració com a soci en una entitat associativa. 
  c) Se li ha concedit des de l'1 de gener de 2007 fins a la publicació d'aquest RD una ajuda a modernització de les explotacions 

agrícoles mitjançant plans de millora de les que preveu el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, 
sempre que els plans esmentats prevegin inversions o actuacions directament relacionades amb l'activitat productora de llet en 
l'explotació beneficiària que suposin en tots els casos i de manera inequívoca un augment de producció. 

3. Coneix i dóna la conformitat perquè les dades personals que conté la sol·licitud siguin incloses en fitxers automatitzats que la 
Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders posseeix per a la gestió de la quota làctia i siguin utilitzades d'acord amb 
el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

4. Que compleix els criteris marcats a sota (marqueu amb una X el requadre que correspongui) 

 

    
 
1) Que és titular d'una explotació ramadera qualificada sanitàriament amb alguna de les qualificacions següents: 
 

B3 (indemne de brucel·losi) i T3 (oficialment indemne de tuberculosi). 
 
B4 (oficialment indemne de brucel·losi) i T3 (oficialment indemne de tuberculosi). 
 

2) Algun dels criteris de prioritat següents 
1. És dona o, en cas d'explotació associativa, el 50% dels integrants són dones (agricultores a títol principal) 
2. És titular d'una explotació inclosa en una zona rural prioritària conforme a la Llei 45/2007, de 13 de 

desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural. 
3. Es tracta d'una explotació associativa conforme defineix l'article 2 o) del Reial decret 347/2003.  
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DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA 

(Marqueu amb una X en el requadre corresponent els documents que s'adjunten a la sol·licitud) 

Documentació justificativa de la condició d'ATP de les persones consignades com a tals en aquesta sol·licitud. 

Qualsevol documentació que l'òrgan competent de la comunitat autònoma consideri necessària per acreditar el 
nombre d'UTA de l'explotació. 

 
Qualsevol altra documentació que l'òrgan competent de la comunitat autònoma consideri necessària per justificar el 
compliment dels requisits i criteris de prioritat que estableix aquest Reial decret. 

  
 

  

de 

 

de 201 

 
 

SIGNAT      

EN QUALITAT DE    
  

DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS AGRÍCOLES I RAMADERS DEL MINISTERI DE MEDI AMBIENT I, MEDI RURAL 

I MARÍ                                                                                             
c/ Alfonso XII, 62 28071 
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