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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
7575 Reial decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es despleguen els requisits i el 

procediment per al reconeixement de les entitats associatives prioritàries i per 
a la seva inscripció i baixa en el Registre nacional d’entitats associatives 
prioritàries, que preveu la Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la integració 
de cooperatives i d’altres entitats associatives de caràcter agroalimentari.

L’impuls i foment de la integració d’entitats associatives agroalimentàries constitueixen 
unes eines de gran importància per afavorir la seva competitivitat, redimensionament, 
modernització i internacionalització. En efecte, l’enfortiment de les estructures associatives 
i l’increment de la seva dimensió han de facilitar el desenvolupament de la innovació i la 
incorporació de noves tecnologies, han d’augmentar la seva productivitat i eficiència i han 
de millorar la seva capacitat de competir, més eficaçment, tant en el mercat nacional com 
en els mercats internacionals.

La Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la integració de cooperatives i d’altres 
entitats associatives de caràcter agroalimentari, preveu un instrument bàsic per contribuir 
a millorar l’estructuració de l’oferta i la integració, mitjançant el redimensionament de les 
entitats associatives: la nova figura de l’entitat associativa prioritària (EAP).

L’esmentada Llei 13/2013, de 2 d’agost, als articles 1, 3 i 5 i a la disposició addicional 
única, defineix la nova figura de l’entitat associativa prioritària, estableix les condicions 
per al seu reconeixement, mitjançant el procediment reglamentari corresponent, i crea en 
el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, el Registre nacional d’entitats 
associatives prioritàries, adscrit a la Direcció General de la Indústria Alimentària.

Per tant, per complir el manament que preveu la Llei 13/2013, de 2 d’agost, és 
necessari procedir al desplegament reglamentari, en concret en la determinació de 
l’import econòmic de facturació per sectors productius, que es requereix per accedir a la 
condició de prioritària, el procediment per al reconeixement de les entitats associatives 
prioritàries de caràcter supraautonòmic i el procediment per a la seva inscripció en el 
Registre nacional d’entitats associatives prioritàries.

Aquest Reial decret s’ha sotmès a consulta de les comunitats autònomes i entitats 
representatives del sector i es dicta a l’empara del que preveu l’article 149.1.13a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i coordinació de 
la planificació general de l’activitat econòmica, amb l’objectiu d’aprofundir en les reformes 
estructurals en un sector estratègic de la nostra economia per afavorir-ne el 
desenvolupament i la generació d’ocupació.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 27 
de juny de 2014,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte desplegar el que disposa la Llei 13/2013, de 2 
d’agost, de foment de la integració de cooperatives i d’altres entitats associatives de 
caràcter agroalimentari, en particular:
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a) Determinar l’import econòmic de facturació per sectors productius, d’acord amb el 
codi de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), que es requereix per 
accedir a la condició de prioritària.

b) Regular el procediment per al reconeixement d’entitats associatives prioritàries 
de caràcter supraautonòmic.

c) Regular el procediment per a la seva inscripció en el Registre nacional d’entitats 
associatives prioritàries.

Article 2. Àmbit del reconeixement.

1. Les entitats associatives agroalimentàries susceptibles de reconeixement com a 
entitat associativa prioritària (d’ara endavant EAP) són les societats cooperatives 
agroalimentàries, les cooperatives de segon grau, els grups cooperatius, les societats 
agràries de transformació, les organitzacions de productors amb personalitat jurídica 
pròpia, reconegudes d’acord amb la normativa comunitària en l’àmbit de la política agrària 
comuna i les entitats civils o mercantils, sempre que més del 50 per cent del seu capital 
social pertanyi a societats cooperatives, a organitzacions de productors o a societats 
agràries de transformació. En cas que aquestes entitats econòmiques tinguin la forma de 
societat anònima, les seves accions han de ser nominatives. Són les que preveu l’article 
13 de la Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la integració de cooperatives i d’altres 
entitats associatives de caràcter agroalimentari.

Poden sol·licitar i obtenir el reconeixement com a EAP tant entitats ja existents com 
les que es pretenguin constituir, que compleixin el conjunt de requisits establerts per al 
reconeixement esmentat.

2. Aquestes entitats poden ser reconegudes com a prioritàries als efectes del 
compliment del requisit que preveu l’article 31.d) de la Llei 13/2013, de 2 d’agost, en algun 
dels supòsits següents:

a) Si se sol·licita el reconeixement per a un producte determinat, la seva facturació 
anual, corresponent a la producció comercialitzada del producte esmentat, ha de ser 
superior a la quantia que assenyala l’apartat a) de l’annex I, per a la facturació total de 
l’entitat.

Es pot sol·licitar el reconeixement per a un o diversos dels productes que es defineixen 
a l’apartat a) de l’annex I, establerts de conformitat amb el Reial decret 475/2007, de 13 
d’abril, pel qual s’aprova la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-
2009).

b) Si se sol·licita un reconeixement genèric, la seva facturació total anual 
corresponent al conjunt de productes comercialitzats per l’entitat ha de ser superior a la 
quantia que assenyala l’apartat b) de l’annex I.

3. En els supòsits en què l’entitat sol·licitant sigui una societat cooperativa 
agroalimentària de primer grau, els valors de facturació esmentats a l’apartat anterior es 
redueixen un 30%.

4. Als efectes de determinar el volum anual de facturació, en el supòsit de 
cooperatives agroalimentàries són aplicables, en relació amb les adquisicions amb 
tercers, els límits que preveuen l’article 93.4 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de 
cooperatives, i l’article 9 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, de règim fiscal de les 
cooperatives.

5. Als efectes de determinació de l’àmbit d’actuació supraautonòmic, s’entén que 
n’hi ha quan es verifiqui simultàniament que:

a) Disposa de socis en més d’una comunitat autònoma, sense que excedeixi el 90% 
en l’àmbit d’una concreta. En el cas de societats de capital, aquest percentatge s’ha de 
determinar exclusivament respecte de les entitats associatives que s’hi integren.

b) La seva activitat econòmica no excedeixi el 90% en una comunitat autònoma 
concreta.
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Quan per a un producte determinat, dels que indica l’annex I, la producció nacional es 
localitzi en més d’un 60% en una única comunitat autònoma, els percentatges previstos 
anteriorment han de ser del 95% per al nombre de socis de l’apartat a) i per a l’activitat 
econòmica de l’apartat b). Aquests mateixos percentatges són aplicables quan l’entitat 
porti a terme la seva activitat en més d’un 50% en una comunitat autònoma amb cinc 
províncies o més.

6. En tots els casos, els valors als quals fa referència el punt 2 d’aquest article han 
d’estar referits a qualsevol dels tres últims exercicis econòmics tancats, previs a la 
sol·licitud.

CAPÍTOL II

Reconeixement de les entitats associatives prioritàries

Article 3. Sol·licitud de reconeixement com a EAP.

1. La sol·licitud de reconeixement com a EAP l’ha de fer el representant legal de la 
mateixa entitat o els promotors d’aquesta, en cas que estigui en procés de constitució, i 
s’ha d’adreçar al director general de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, i es pot presentar davant les oficines i els registres a què es 
refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques, segons el model annex II. Així mateix a través de la seu 
electrònica del Departament es pot fer la sol·licitud per aquests mitjans, sense perjudici 
de l’obligació de remissió documental de la documentació justificativa que s’hagi d’aportar 
mitjançant originals o còpies compulsades.

2. S’ha d’acompanyar amb la documentació següent:

a) Acord de voluntats de l’entitat o les entitats que es pretenguin constituir com a 
EAP, o, en cas d’entitat ja existent, l’acord de l’òrgan de govern, d’obtenir el reconeixement 
com a EAP, amb indicació de la denominació o raó social, el domicili i el número 
d’identificació fiscal, el lloc i la data d’atorgament.

b) Relació actualitzada de totes les entitats que la integren si s’escau, amb 
identificació de tots els productors que les componen amb indicació del territori de la 
comunitat autònoma on exerceixen la seva activitat, així com la documentació acreditativa 
per a la verificació del que disposa l’article 25 del present Reial decret.

c) Estatuts o disposicions reguladores de l’entitat sol·licitant i de cadascuna de les 
que la componen, que han de contenir tots els aspectes que estableix l’article 3 de la Llei 
13/2013, de 2 d’agost, i que expressament prevegi:

1r L’obligació de la comercialització conjunta de la totalitat del producte per al qual 
se sol·licita reconeixement, sense perjudici de les excepcions o limitacions que per 
disposició legal o normativa comunitària siguin aplicables.

2n Previsions per al control democràtic en el seu funcionament, en la presa de les 
seves decisions pels associats i garanties per evitar les posicions de domini, amb cura 
igualment de respectar el principi de lliure adhesió voluntària i oberta quan l’entitat 
sol·licitant sigui un cooperativa agroalimentària.

3r Consentiment dels socis a la cessió de dades referents a l’activitat econòmica 
duta a terme en el si de l’entitat, rellevants als efectes del control i compliment del que 
disposen la Llei 13/2013, de 2 d’agost, i aquest Reial decret, de conformitat amb el que 
preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal.

d) Facturació de l’entitat sol·licitant o la suma de les entitats que s’integren i els seus 
productors per als productes específics o genèrics per als quals se sol·licita el 
reconeixement com a EAP, de conformitat amb el que estableix l’article 26 del present 
Reial decret.
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e) En el supòsit que l’entitat sol·licitant s’aculli al període que preveu la disposició 
transitòria única, s’ha d’aportar la corresponent declaració o compromís de l’entitat 
sol·licitant i de les que la integren, d’acord amb l’annex III del present Reial decret.

Article 4. Esmena.

Quan s’adverteixin defectes en la sol·licitud o en la documentació que s’adjunta s’ha 
de requerir l’interessat per tal que, en un termini de 10 dies, esmeni la falta o adjunti els 
documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es desistirà la seva petició, prèvia 
resolució corresponent, de conformitat amb el que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, 
de 26 novembre.

Article 5. Resolució de reconeixement.

1. A la vista de la documentació presentada, la Direcció General de la Indústria 
Alimentària ha de dictar una resolució motivada i notificar en el termini de sis mesos, 
transcorregut el qual la sol·licitud es pot entendre estimada.

2. En el cas d’entitats en procés de constitució, la resolució estimatòria queda 
condicionada a la seva constitució efectiva, cas en què s’ha d’aportar un certificat de 
l’òrgan de govern acreditatiu de l’adquisició efectiva de personalitat jurídica, i la resta de 
la documentació que hagi de substituir la presentada.

3. La resolució estimatòria determina la inscripció d’ofici, per la Direcció General de 
la Indústria Alimentària, en el Registre nacional d’entitats associatives prioritàries, de 
l’entitat reconeguda com a EAP de conformitat amb el que preveu el capítol III. En el cas 
d’entitats en procés de constitució aquesta s’ha de verificar una vegada aportada la 
documentació a què fa referència l’apartat anterior.

Al mateix temps de practicar la inscripció, s’ha de remetre una còpia del full registral 
als òrgans competents de les comunitats autònomes, afectades per l’àmbit de l’EAP, per 
al seu coneixement i constància.

4. Contra l’esmentada resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar recurs d’alçada davant la secretària general d’Agricultura i Alimentació en el 
termini d’un mes, d’acord amb el que disposa l’article 114 i següents de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre.

Article 6. Obligacions de les EAP.

Als efectes d’actualització del Registre, les EAP han de presentar anualment al 
tancament del seu exercici econòmic la documentació següent:

a) Dipòsit anual de la relació de productors que formin part de l’EAP i de les entitats 
que la integren.

b) Memòria econòmica i social anual i informe auditor corresponent en cas que 
disposin d’aquest.

c) Comunicació en la forma que expressa l’article 82 de totes les modificacions que 
afectin el reconeixement com a EAP.

CAPÍTOL III

Registre nacional d’entitats associatives prioritàries

Article 7. Contingut del Registre nacional d’entitats associatives prioritàries.

1. El Registre nacional d’entitats associatives prioritàries és únic, adscrit a la Direcció 
General de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el que preveu l’article 5 de la Llei 13/2013, de 2 d’agost, encarregat de la 
gestió, el manteniment i l’actualització de les EAP inscrites.
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2. Cada EAP té assignat un número correlatiu, independent i únic, que s’ha de 
correspondre amb el número de l’arxiu documental que ha de contenir la documentació 
preceptiva presentada per l’entitat que s’ha de mantenir degudament actualitzada.

Article 8. Modificació i baixa en el Registre nacional d’entitats associatives prioritàries.

1. Les modificacions s’han de fer a instància de l’interessat i la baixa en el Registre 
pot tenir lloc d’ofici o a instància de l’interessat.

2. Els interessats han d’instar la modificació de qualsevol acte inscrit que no s’adeqüi 
a la realitat, en el termini d’un mes des que aquesta es produeixi i hi han d’indicar la nova 
situació, degudament acompanyada amb la documentació acreditativa per a la seva 
incorporació a l’arxiu.

En el supòsit que la modificació esmentada determini l’incompliment sobrevingut de 
qualssevol dels requisits que preveu l’article 32, aquesta comporta la baixa provisional en 
el Registre durant un termini de tres mesos, transcorregut el qual sense que s’hagi 
esmenat o aportat la documentació acreditativa del fet que, en vista de les noves 
circumstàncies, es compleix el que preveu l’article 32 esmentat, s’ha de practicar la baixa 
definitiva, prèvia instrucció del procediment administratiu que, en tot cas, ha de garantir 
l’audiència de l’interessat, de conformitat amb el que preveu l’apartat 4 d’aquest article.

3. Les EAP són baixa en el Registre per voluntat expressa, per dissolució o liquidació 
de l’EAP, per modificació del seu àmbit territorial, o per incompliment de qualsevol dels 
requisits que exigeixen els articles 3 i 54 de la Llei 13/2013, de 2 d’agost, i dels que 
estableix aquest Reial decret.

4. La Direcció General de la Indústria Alimentària ha de procedir d’ofici, prèvia 
advertència, a la baixa del Registre d’EAP de les entitats que no presentin la memòria 
anual corresponent o que incompleixin l’obligació que preveu l’article 54 de la Llei 
13/2013, de 2 d’agost. En el termini de 3 mesos des de la notificació de l’advertència i 
prèvia audiència dels interessats, la Direcció General de la Indústria Alimentària ha de 
dictar una resolució motivada i s’ha de notificar en el termini d’un mes. Contra aquesta 
resolució es pot interposar recurs d’alçada davant la secretària general d’Agricultura i 
Alimentació en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposa l’article 114 i següents de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Disposició addicional única. No-increment de despesa.

Les mesures que inclou aquest Reial decret no poden suposar un increment de 
dotacions ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició transitòria única. Període transitori.

Les entitats sol·licitants reconegudes que no reuneixin el requisit que estableix l’article 
32 c).1 disposen d’un període transitori màxim de cinc anys per assolir el lliurament total 
dels productes objecte de reconeixement per a la seva comercialització conjunta, amb el 
calendari següent:

– En finalitzar el 3r any, el lliurament de com a mínim el 50%.
– El 4t any, el 75%.
– I el 5è any, la totalitat de la producció dels socis.

Tot això, des de la presentació de la seva sol·licitud, i han de presentar al final de 
cada període la declaració compromís corresponent, de conformitat amb l’annex III 
d’aquest Reial decret.
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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 atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i coordinació de 
la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Facultat de modificació.

Es faculta la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per modificar els 
volums de facturació als quals fa referència l’annex I d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de tres mesos de la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 27 de juny de 2014.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA

ANNEX I

Volums mínims de facturació requerits per al reconeixement

a) Volums mínims per al reconeixement per producte

Reconeixement per producte Facturació 
total de 
l’entitat2

(milions 
d’euros)

Productes
CNAE 
20091 Descripció CNAE

Oli d’oliva 1043 Fabricació d’oli d’oliva. 500

Oliva de taula (elaborada).
1089 Elaboració d’altres productes alimentaris ncaa.

150
1039 Un altre processament i conservació de fruites i hortalisses.

Cotó. 0116 Conreu de plantes per a fibres tèxtils. 20

Alimentació animal.
1091 Alimentació animal

2251092 Fabricació de productes per a l’alimentació d’animals de 
companyia.

Apícola. 0149 Altres explotacions de bestiar. 20
Arròs. 0112 Conreu d’arròs. 60
Avicultura de carn. 0147 Avicultura. 350

Avicultura de posta
1089 Elaboració d’altres productes alimentaris ncaa.

70
0147 Avicultura.

Carn de conill. 0149 Altres explotacions de bestiar. 35

Conreus herbacis (excepte arròs). 0111 Conreu de cereals (excepte arròs), lleguminoses i llavors 
oleaginoses.

300

Flors i plantes de viver.
0130 Propagació de plantes.

250128 Conreu d’espècies, plantes aromàtiques, medicinals i 
farmacèutiques.

Farratges deshidratats. 0119 Altres conreus no perennes. 50
Cítrics. 0123 Conreu de cítrics 300
Fruites d’os. 0124 Conreu de fruites amb os i llavors. 125
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Reconeixement per producte Facturació 
total de 
l’entitat2

(milions 
d’euros)

Productes
CNAE 
20091 Descripció CNAE

Fruites de llavor.
0124 Conreu de fruites amb os i llavors.

80
0121 Conreu de la vinya (taula).

Fruites tropicals i subtropicals i 
plàtans.

0122 Conreu de fruites tropicals i subtropicals. 100

Fruites i hortalisses fresques i 
transformades (excepte patata i 
tomàquet transformat).

0123 Conreus cítrics.

500

0124 Conreus de fruites amb os i llavors.
0121 Conreus de vinya de taula.
0122 Conreus de fruites tropicals i subtropicals.
0125 Conreu d’altres arbres i arbustos fruiters i fruita seca.
0113 Conreu d’hortalisses, arrels i tubercles.
1032 Elaboració de sucs de fruites i hortalisses.
1039 Un altre processament i conservació de fruites i hortalisses.
1085 Elaboració de plats i menjars.
1089 Elaboració d’altres productes alimentaris ncaa.

Fruita seca. 0125 Conreu d’altres arbres i arbustos fruiters i fruita seca. 40
Hortalisses (excepte patata). 0113 Conreu d’hortalisses (inclosos síndria i meló), arrels i tubercles. 400

Llet i productes lactis.

1054 Preparació de llet i altres productes lactis.

650

1053 Fabricació de formatges.
0141 Explotació de bestiar boví per a la producció de llet.
0143 Explotació de cavalls i altres equins.
0144 Explotació de camells i altres camèlids.
0145 Explotació de bestiar oví i caprí.
1052 Elaboració de gelats.

Mostos, vins i alcohols.

1101 Destil·lació, rectificació i barreja de begudes alcohòliques.

100

1102 Elaboració de vins.

1104 Elaboració d’altres begudes no destil·lades, procedents de la 
fermentació.

1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades.
1105 Fabricació de cervesa.

Oví i caprí de carn. 0145 Explotació de bestiar oví i caprí. 100
Oví de llet i carn. 0145 Explotació de bestiar oví i caprí. 75
Caprí de llet i carn. 0145 Explotació de bestiar oví i caprí. 40
Patata. 0113 Conreu d’hortalisses, arrels i tubercles. 40
Porcí blanc. 0146 Explotació de bestiar porcí. 150
Porcí ibèric. 0146 Explotació de bestiar porcí. 50
Producció forestal. 0220 Silvicultura i altres activitats forestals. 20

Remolatxa (sucrera).
0114 Conreu de canya de sucre.

30
0113 Conreu sucrers i sucre.

Subministraments i serveis.

0164

Fertilitzants, fitosanitaris, llavors i altres subministraments 
agrícoles i ramaders. 350

0162
0130
2015
2020

Tabac. 0115 Conreu de tabac. 40
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Reconeixement per producte Facturació 
total de 
l’entitat2

(milions 
d’euros)

Productes
CNAE 
20091 Descripció CNAE

Tomàquet transformat.

1039 Un altre processament i conservació de fruites i hortalisses.

90
1032 Elaboració de sucs de fruites i hortalisses.
0113 Conreu d’hortalisses, arrels i tubercles.
1084 Elaboració d’espècies, salses i condiments.
1085 Elaboració de plats i menjars preparats.

Transformats hortofruct ícoles 
(excepte tomàquet).

1032 Elaboració de sucs de fruites i hortalisses.

70
1039 Un altre processament i conservació de fruites i hortalisses.
1085 Elaboració de plats i menjars preparats.
1089 Elaboració d’altres productes alimentaris ncaa.

Boví de carn. 0142 Explotació d’altre bestiar boví i búfals. 70

1 Inclosos en cada apartat els codis CNAE en matèria de transformació i comercialització corresponents 
als productes objecte de reconeixement.

2 Facturació total de l’entitat i de les seves entitats participades (import net xifra de negocis). Els valors de 
facturació s’han de reduir un 30% quan l’entitat sol·licitant sigui una cooperativa agroalimentària de primer grau.

b) Volums mínims per a un reconeixement genèric

Reconeixement genèric

Facturació 
total de 
l’entitat3

(milions 
d’euros)

Conjunt de productes comercialitzats per l’entitat. 750

3 Facturació total de l’entitat i de les seves entitats participades (import net xifra de negocis). Els valors de 
facturació s’han de reduir un 30% quan l’entitat sol·licitant sigui una cooperativa agroalimentària de primer grau.
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ANNEX II 

Model de sol·licitud de reconeixement i inscripció en el Registre d'entitats associatives prioritàries 

(REIAL DECRET    /     /2014, DE......... DE.............................) 

I. DADES PERSONALS I DOMICILI DEL SOL·LICITANT. 

NOM I COGNOMS NIF Càrrec ocupat a l'entitat que representa 
   
Domicili 

Carrer/plaça i número Localitat Província 
Codi 

postal 
Telèfon i fax 

     

II. ENTITAT QUE REPRESENTA EL SOL·LICITANT 

Nom CIF  

  
Domini/adreça Internet  
  

Domicili 

Carrer/plaça i número Localitat Província 
Codi 

postal 
Telèfon 

     

III. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA  

 

 

IV. DOMICILI ALS EFECTES DE NOTIFICACIÓ. 

1) ................................................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................................................ 

V. PRODUCTES PER ALS QUALS SOL·LICITA EL RECONEIXEMENT...................................DE L'ANNEX II 
VI. MODIFICACIONS O BAIXA (indiqueu, si s'escau, ………… ………………) 
VII. SOL·LICITUD. 

El sotasignat sol·licita el RECONEIXEMENT i la INSCRIPCIÓ (1) a què es refereix aquesta instància, i declara 
que són certes les dades que s'hi consignen, que reuneix els requisits exigits, que accepta les condicions que 
estableix el Reial decret ……, que es compromet a provar documentalment totes les dades que consten en 
aquesta sol·licitud, i que autoritza el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a sol·licitar de l'Agència 
Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació relativa al compliment de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social. 

…………………….., ….... de …………………… de 201.. 

(Signatura) 

(1)  MODIFICACIONS O BAIXA 

Sr. Ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
P.º Infanta Isabel, n.º 1 
28071 MADRID 
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ANNEX III 

Model declaració compromís 

(Reial decret…/2014………... Disposició transitòria única) 

I. DADES DEL REPRESENTANT. 

NOM I COGNOMS NIF Càrrec ocupat a l'entitat que representa 

 

 

  

Domicili 

Carrer/plaça i número Localitat Província 
Codi 
postal 

Telèfon i fax 

 

 

    

 

II. ENTITAT QUE REPRESENTA EL SOL·LICITANT 

Nom CIF  

 

 

 

Domicili 

Carrer/plaça i número Localitat Província 
Codi 
postal 

Telèfon 

 

 

    

III. Declaració o compromís, per fer constar d'acord amb el que estableixen l'article  … i la disposició 
transitòria única del Reial decret.... / ..... de.................... de 2014, l'entitat en assemblea….... i data….......... va 
acordar: 

……………………………………………………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………....................................................................................................................... 

…………………….., ….... de …………………… de 201.. 

(Signatura) 
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