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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
1159

Reial decret 64/2015, de 6 de febrer, pel qual es desplega parcialment la Llei
12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena
alimentària, i 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.

La Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena
alimentària, té entre les seves finalitats aconseguir més equilibri i transparència en les
relacions comercials entre els diferents operadors, millorar l’accés a la informació i
traçabilitat de la cadena alimentària, regulant les pràctiques comercials i promovent codis
de bones pràctiques entre els operadors.
Aquest Reial decret estableix disposicions relatives a les bones pràctiques en la
contractació alimentària, a l’Observatori de la Cadena Alimentària, als laboratoris
agroalimentaris per al control oficial de la qualitat comercial en origen dels productes
agroalimentaris coordinats pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a la
modificació del Reglament de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les
organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
Aquest Reglament conté el desplegament del que disposa la Llei 12/2013, de 2
d’agost, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament i
del Consell Europeu, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna
de mercats dels productes agrari, i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72,
(CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2011 i (CE) núm. 1234/2007, així com el que disposa
la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició
de microempreses, petites i mitjanes empreses.
El capítol I estableix com a objecte del Reial decret el desplegament de la Llei 12/2013,
de 2 d’agost, i algunes consideracions generals per garantir-ne el compliment.
El capítol II versa sobre alguns aspectes relacionats amb el Codi de bones pràctiques
mercantils en la contractació alimentària.
A la secció primera d’aquest capítol s’estableixen els requisits necessaris per acollir-se
al procés de mediació, així com el procediment que han de seguir els operadors que així
ho sol·licitin.
A la secció segona es desplega el Registre estatal de bones pràctiques mercantils en
la contractació alimentària com a instrument públic en el qual s’ha d’inscriure el Codi de
bones pràctiques mercantils en la contractació alimentària, i tots els operadors que
intervinguin en la cadena alimentària i s’hi adhereixin.
La llei possibilita la inscripció en el Registre d’altres codis amb un nivell d’exigència
per als operadors més alt que el que estableix el Codi de bones pràctiques mercantils en
la contractació alimentària, de nivell nacional o supraregional, així com els operadors
adherits a aquests.
Així mateix, en aquesta secció s’estableixen els principis generals del Registre estatal,
els subjectes i els actes susceptibles d’inscriure’s en aquest Registre, així com el
procediment, el contingut i les conseqüències de la inscripció, el procediment de
cancel·lació, i, finalment, es desplega un article sobre la publicitat del Registre.
El capítol III desplega la composició i el funcionament de l’Observatori de la Cadena
Alimentària, que substitueix l’Observatori de Preus dels Aliments, la normativa de creació
del qual es deroga per la Llei 12/2013, de 2 d’agost.
El nou Observatori continua exercint les funcions relacionades amb els preus dels
aliments i assumeix noves funcions relacionades amb el funcionament de la cadena
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alimentària. L’Observatori de la Cadena Alimentària es compon del Ple, de la Comissió
Executiva i dels grups de treball que es creïn a l’efecte.
El capítol IV està dedicat a la Xarxa de laboratoris agroalimentaris de control de la
qualitat comercial en origen i a la Mesa de coordinació de laboratoris agroalimentaris.
La Xarxa de laboratoris agroalimentaris de control de la qualitat comercial en origen,
que regula la disposició addicional segona de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, és un
instrument de naturalesa cientificotècnica, que dóna suport a la Mesa de coordinació de
laboratoris agroalimentaris i que permet una gestió més eficaç del control analític oficial
de la qualitat comercial en origen dels productes agroalimentaris i els mitjans de la
producció agrària.
La qualitat agroalimentària en general té un doble vessant, en primer lloc per qualitat
comercial agroalimentària entenem el conjunt de propietats i característiques d’un aliment,
conseqüència de les exigències que preveuen les disposicions obligatòries relatives a les
primeres matèries o els ingredients utilitzats en la seva elaboració, als processos que s’hi
utilitzen, així com a la composició i la presentació del producte final. En segon lloc per
qualitat diferenciada (denominacions d’origen protegides, indicacions geogràfiques
protegides o especialitats tradicionals garantides) s’entén el conjunt de característiques
d’un producte agrari i alimentari, vinculades a un origen geogràfic o una tradició,
conseqüència del compliment de requisits establerts en disposicions de caràcter voluntari,
relatives a les seves primeres matèries o als procediments de producció, transformació o
comercialització.
Les disposicions que recull aquest Reial decret es refereixen exclusivament a la
qualitat comercial agroalimentària portada a terme en origen, i queden fora de l’àmbit
d’aplicació d’aquest Reial decret els controls de qualitat portats a terme en els punts de
venda al consumidor final, en les expedicions a la Unió Europea, en les operacions de
comerç exterior, o bé els controls sanitaris, tots competència d’altres administracions.
La Mesa de coordinació de laboratoris agroalimentaris, aprovada per la Conferència
Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural, es constitueix com un grup de treball
perquè es porti a terme la coordinació dels laboratoris que intervenen en el control oficial
de la qualitat comercial en origen dels productes agroalimentaris i els mitjans de producció
agrària, i al mateix temps, com a fòrum d’intercanvi i d’informació en temes relacionats
amb aquests laboratoris i mètodes d’anàlisi, per afavorir així el desenvolupament i la
continuïtat d’aquestes tasques.
La disposició final primera inclou la modificació del Reial decret 705/1997, de 16 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora
de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
Es modifiquen determinats aspectes del procediment de reconeixement de les
organitzacions interprofessionals alimentàries, així com del de revocació i retirada del
reconeixement d’aquestes organitzacions. El procediment d’extensió de normes s’adequa
al procediment de tramitació normativa que preveu l’article 24 de la Llei 50/1997, de 27 de
novembre, del Govern. Es designa el director de l’Agència d’Informació i Control
Alimentaris competent per iniciar l’expedient sancionador en determinats sectors de
conformitat amb la Llei 12/2013, de 2 d’agost, i finalment es modifica la composició del
Ple del Consell General d’Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries, de la seva
Comissió Permanent i el procediment de nomenament i cessament dels membres del
Consell.
En la tramitació d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i el
sector afectat.
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 6
de febrer de 2015,
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DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposició general
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte desplegar parcialment la Llei 12/2013, de 2 d’agost,
de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, en relació amb el Codi
de bones pràctiques mercantils en la contractació alimentària, amb l’Observatori de la
Cadena Alimentària, i amb la Xarxa de laboratoris agroalimentaris, i desplegar parcialment
la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals,
amb la modificació del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 705/1997, de 16 de maig.
CAPÍTOL II
Codi de bones pràctiques mercantils en la contractació alimentària
Secció 1a
Article 2.

Mediació

Requisits i procediment.

1. El Codi de bones pràctiques mercantils en la contractació alimentària ha d’incloure
la facultat que en cas que no hi hagi acord entre les organitzacions de productors i els
compradors en el preu dels contractes alimentaris que tinguin per objecte productes
agraris no transformats, en la seva primera venda, qualsevol de les dues parts es pot
acollir al procediment de mediació sempre que compleixin els requisits següents:
a) Que es tracti d’una relació contractual en la qual el venedor sigui una organització
de productors, que operi en nom dels seus associats, amb personalitat jurídica pròpia i
reconeguda d’acord amb el que preveu la normativa comunitària en l’àmbit de la política
agrícola comuna o de la política pesquera comuna.
b) La relació contractual s’ha de referir a un producte agrari no transformat, en la
seva primera venda.
c) Tots dos operadors han d’estar adherits al Codi de bones pràctiques.
2. Qualsevol de les parts que vulgui iniciar el procediment de mediació s’ha d’adreçar
al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Direcció General de la
Indústria Alimentària, per sol·licitar l’emissió d’un certificat sobre el compliment dels
requisits anteriors.
3. Una vegada que la part sol·licitant disposi del certificat emès pel Ministeri sobre la
seva possibilitat d’accés al procés de mediació pot sol·licitar a qualsevol de les institucions
de mediació establertes a l’empara de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers
civils i mercantils, la realització de l’acte de mediació corresponent, seguint el procediment
que estableix el títol IV de la Llei esmentada.
El procediment de mediació s’inicia una vegada que una de les parts ho sol·liciti,
segons el que estableix l’article 16.1 in fine de la Llei 12/2013, de 2 d’agost.
4. Una vegada conclòs el procés de mediació, el sol·licitant ha d’enviar una còpia de
l’acta i, si s’escau, acord de mediació a la Direcció General de la Indústria Alimentària.
5. El contingut de la mediació no té caràcter vinculant per a les parts llevat que així
ho hagin acordat expressament amb caràcter previ a aquesta mediació, d’acord amb
l’article 16 de la Llei 12/2013, de 2 d’agost.
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Registre estatal de bones pràctiques mercantils de la contractació
alimentària

Article 3. Principis generals del Registre estatal de bones pràctiques mercantils de la
contractació alimentària.
1. El Registre estatal de bones pràctiques mercantils de la contractació alimentària,
creat a l’article 17 de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, és únic per a tot el territori de l’Estat i el
gestiona el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
2. Els procediments d’inscripció i cancel·lació en el Registre s’han d’ajustar al que
estableixen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i aquest Reial decret, i han de ser de
caràcter gratuït.
Article 4.
1.

Subjectes i actes subjectes a inscripció.

En el Registre s’han d’inscriure:

a) Els operadors de la cadena alimentària adherits voluntàriament al Codi de bones
pràctiques mercantils en la contractació alimentària al qual es refereix el capítol I del títol
III de la Llei 12/2013, de 2 d’agost.
b) Els operadors de la cadena alimentària adherits voluntàriament a qualsevol dels
altres codis de bones pràctiques mercantils als quals es refereix el capítol II del títol III de
la Llei 12/2013, de 2 d’agost.
2.

En el Registre s’han d’inscriure els actes següents:

a) El text del Codi de bones pràctiques mercantils en la contractació alimentària al
qual es refereix el capítol I del títol III de la Llei 12/2013, de 2 d’agost.
b) L’acord pel qual s’aprova el Codi de bones pràctiques mercantils en la contractació
alimentària, d’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 12/2003, de 2 d’agost.
c) Els textos dels altres codis de bones pràctiques mercantils als quals es refereix el
capítol II del títol III de la Llei 12/2013, de 2 d’agost.
d) Els acords pels quals s’aproven els altres codis de bones pràctiques mercantils.
e) L’adhesió i la baixa dels operadors a qualsevol dels codis que esmenten les
lletres anteriors.
f) Les modificacions que es produeixin tant en el Codi de bones pràctiques mercantils
en la contractació alimentària com en els altres codis de bones pràctiques mercantils.
g) El cessament de l’aplicació de qualsevol dels codis inscrits en el Registre que es
produeixi d’acord amb el procediment que cadascun d’aquests codis prevegi.
3. El director general de la Indústria Alimentària, com a responsable del Registre,
n’ha d’establir l’organització interna.
Article 5.

Procediment d’inscripció.

1. La inscripció en el Registre del Codi de bones pràctiques mercantils en la
contractació alimentària i del seu acord s’ha de fer d’ofici en el termini màxim d’un mes
des que aquest Codi sigui acordat.
Les modificacions que es produeixin i que afectin els actes inscrits en el Registre en
relació amb el Codi esmentat s’han de portar a terme igualment d’ofici en el termini d’un
mes des que s’hagin produït.
2. La inscripció dels altres codis de bones pràctiques mercantils es pot sol·licitar en
qualsevol moment a instància de les parts que els hagin acordat. La sol·licitud per a la
inscripció s’ha d’ajustar al model que recull l’annex I del present Reial decret i s’hi ha
d’adjuntar el text íntegre del codi. Només s’ha de procedir a la inscripció del codi després
de comprovar que compleix el que disposen la Llei 12/2013, de 2 d’agost, i el present
Reial decret.
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3. La inscripció dels operadors adherits voluntàriament als codis esmentats en els
dos apartats anteriors s’ha de fer en qualsevol moment prèvia comunicació dels
interessats a la Direcció General de la Indústria Alimentària, mitjançant el model que recull
l’annex II d’aquest Reial decret. A la comunicació esmentada s’ha d’adjuntar documentació
acreditativa de la seva adhesió al codi que correspongui dels que ja estiguin inscrits en el
Registre.
4. En tots dos casos, 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
han d’indicar la nova situació, degudament acompanyada de la documentació acreditativa
per a la seva incorporació a l’arxiu.
5. En qualsevol dels casos anteriors, es pot utilitzar la seu electrònica del
departament, segons el que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics.
Article 6.

Contingut de la inscripció.

1. La inscripció del Codi de bones pràctiques mercantils de la contractació
alimentària i dels altres codis de bones pràctiques mercantils comprèn:
a) El contingut del codi que sigui objecte d’inscripció.
b) El nom i els cognoms de les persones físiques, i la raó o denominació social de
les persones jurídiques que hagin acordat el codi que s’inscriu, així com el seu domicili,
correu electrònic i el número d’identificació fiscal, respectivament.
c) La identificació i l’autorització de l’encarregat del Registre i la data de la inscripció
en el Registre.
2. La inscripció dels operadors adherits voluntàriament al Codi de bones pràctiques
mercantils de la contractació alimentària i als altres codis de bones pràctiques mercantils
comprèn:
a) El nom i els cognoms, si són persones físiques, i la raó o denominació social, en
el cas de les persones jurídiques, així com el seu domicili, nacionalitat i el número
d’identificació fiscal, en tots dos casos.
b) Activitat a la qual es dedica i codi de la Classificació nacional d’activitats
econòmiques (CNAE) vigent.
c) Reconeixement de la condició d’organització de productors, si s’escau, segons la
legislació vigent.
d) La identificació i l’autorització de l’encarregat del Registre i la data de la inscripció
en el Registre.
3. L’encarregat del Registre ha d’assignar a cada codi registrat i a cada operat un
codi d’identificació.
Article 7.

Conseqüències de la inscripció.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 17.2 de la Llei 12/2013, de 2 d’agost,
els operadors adherits voluntàriament al Codi de bones pràctiques mercantils en la
contractació alimentària després de la seva inscripció en el Registre estatal poden utilitzar
la menció «Acollit al Codi de bones pràctiques mercantils en la contractació alimentària».
El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de posar a disposició dels
operadors adherits al Codi esmentat i inscrits en el Registre estatal un logotip que ha de
crear a aquest efecte.
2. De conformitat amb el que estableix l’article 17.2 de la Llei 12/2013, de 2 d’agost,
la inscripció dels operadors en el Registre s’ha de tenir en compte en la normativa
reguladora de les ajudes i les subvencions que en relació amb l’alimentació i la cadena
alimentària es promoguin per part del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
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3. El Ministeri ha de fer periòdicament campanyes de promoció per donar a conèixer
als consumidors la importància i significació de la inscripció en el Registre per part dels
diferents operadors de la cadena agroalimentària, així com del logotip que es creï a
aquest efecte.
Article 8.

Procediment de cancel·lació.

1. S’ha de procedir a la cancel·lació registral del Codi de bones pràctiques mercantils
de la contractació alimentària i de qualsevol dels altres codis de bones pràctiques, d’ofici
o a instància de part, quan cessi la seva vigència d’acord amb el que hagin disposat a
aquest efecte els mateixos codis.
La cancel·lació s’ha de notificar a totes les parts que van acordar el codi.
2. S’ha de procedir a la cancel·lació registral dels operadors adherits a qualsevol
dels codis esmentats a l’apartat anterior que hagin causat baixa.
La cancel·lació s’ha de notificar a l’interessat.
3. Les sol·licituds de cancel·lació a instància de part s’han d’adreçar a la Direcció
General de la Indústria Alimentària. Per a aquest acte també es pot utilitzar la seu
electrònica del departament, segons el que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Article 9.

Publicitat del Registre.

1. El Registre estatal de bones pràctiques mercantils de la contractació alimentària
és públic.
2. La informació obtinguda del Registre no es pot tractar per a finalitats que siguin
incompatibles amb el principi de publicitat formal que en va justificar l’obtenció. No obstant
això, el Ministeri pot utilitzar la informació esmentada per a les comunicacions oficials als
operadors.
3. En tot cas el tractament de la informació de caràcter personal s’ha de fer d’acord
amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.
CAPÍTOL III
Funcionament i composició de l’Observatori de la Cadena Alimentària
Article 10.

Funcionament.

1. L’Observatori de la Cadena Alimentària funciona en Ple, en Comissió Executiva i
en els grups de treball que es creïn a l’efecte, i es regeix per un reglament intern que s’ha
de desplegar una vegada constituït.
2. El Ple de l’Observatori de la Cadena Alimentària es reuneix amb caràcter ordinari,
almenys, dues vegades al llarg de l’any i, amb caràcter extraordinari, quan el convoqui el
president, a iniciativa pròpia o a sol·licitud, almenys, de la tercera part dels seus membres.
Competeix al president convocar les reunions del Ple de l’Observatori amb, almenys,
deu dies d’antelació i fixar l’ordre del dia.
El termini de la convocatòria es pot reduir motivadament, fins a un mínim de quarantavuit hores d’antelació, a aquella en què s’hagi d’iniciar la sessió corresponent.
3. La Comissió Executiva es reuneix quan així ho determini el seu ordenament de
règim intern.
4. L’Observatori ha de mantenir contactes institucionals, a través de comissions o
grups de treball, de consulta i cooperació, amb altres òrgans de comesa similar,
especialment amb l’Agència d’Informació i Control Alimentaris.
5. L’Observatori ha d’establir les seves normes de funcionament a través del seu
reglament intern. En allò que no preveuen aquest Reial decret i les seves normes de
funcionament, s’ha d’aplicar el que disposa el capítol II, títol II, de la Llei 30/1992, de 26
de novembre.
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El Ple de l’Observatori de la Cadena Alimentària.

1. El Ple de l’Observatori de la Cadena Alimentària està integrat pels membres
següents:
a) President: el director general de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, el vot del qual, en cas d’empat, té caràcter diriment.
b) Vicepresident: el director general de Comerç Interior, del Ministeri d’Economia i
Competitivitat, que substitueix, si s’escau, el president.
c) Vocals:
– Cinc vocals representants del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
amb rang de subdirector general: un a proposta del secretari general de Pesca, un a
proposta del director general de Produccions i Mercats Agraris, un a proposta de la
Direcció General de la Indústria Alimentària, un a proposta de la Subsecretaria, i el
director de l’Agència d’Informació i Control Alimentari.
– Tres vocals representants dels següents òrgans i organismes de l’Administració
General de l’Estat amb rang de subdirector general: un de la Direcció General de Política
Econòmica, un de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, i un
de l’Institut Nacional d’Estadística.
– Cinc representants de les comunitats autònomes, que van rodant en períodes de
tres anys seguint l’ordre alfabètic en castellà.
– Un vocal representant de cadascuna de les tres principals organitzacions
professionals agràries representatives en l’àmbit estatal.
– Un vocal de cooperatives agroalimentàries.
– Un vocal representant de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors.
– Quatre vocals de les principals organitzacions representatives de les indústries
agroalimentàries en l’àmbit estatal.
– Dos vocals de les organitzacions sindicals representatives dels treballadors del
sector agroalimentari.
– Quatre vocals de les associacions d’àmbit estatal de la distribució alimentària (a
l’engròs i al detall).
– Un vocal del Consell de Consumidors i Usuaris.
Es poden nomenar fins a un màxim de sis vocals convidats d’entre les associacions o
organitzacions que ho sol·licitin a la Presidència del Ple.
d) Actua com a secretari el titular de la Subdirecció General d’Estructura de la
Cadena Alimentària, que té veu, però no vot, en les deliberacions del Ple.
2. Correspon al president de l’Observatori el nomenament dels vocals, que són
proposats per les respectives unitats i organitzacions de procedència.
3. Corresponen al Ple de l’Observatori de la Cadena Alimentària totes les funcions
que indica l’article 20 de la Llei 12/2013, de 2 d’agost.
4. El Ple de l’Observatori, directament o a través de la Comissió Executiva, pot
constituir comissions o grups de treball per a l’estudi de temes concrets d’interès,
relacionats amb la finalitat de l’Observatori. Es pot acordar l’assistència dels experts que
es considerin necessaris als grups de treball.
5. El president de l’Observatori pot permetre l’assistència a les reunions del Ple de
l’Observatori de la Cadena Alimentària de les associacions del sector que així ho hagin
sol·licitat prèviament, cas en què tenen veu però no vot en les deliberacions d’aquest.
Article 12.

Comissió Executiva de l’Observatori de la Cadena Alimentària.

1. La Comissió Executiva de l’Observatori està composta pel president, el
vicepresident, deu representants elegits pel Ple d’entre els seus membres, que han de
mantenir la mateixa estructura de representació, i el secretari del Ple, que actua com a
secretari de la Comissió.
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2. La Comissió Executiva exerceix les funcions que li delegui expressament el Ple
de l’Observatori de la Cadena. Tots els seus membres tenen veu i vot, a excepció del
secretari, que només té veu.
Article 13.

Finançament.

Les despeses derivades del seu funcionament i de l’elaboració d’estudis no han de
suposar, en cap cas, un augment de la despesa pública, ni els seus membres han de
percebre dietes per l’exercici de les seves funcions, i s’han de finançar a càrrec del
pressupost de despeses del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
CAPÍTOL IV
Xarxa de laboratoris agroalimentaris de control de la qualitat comercial en origen
Article 14.

Finalitats.

1. La Xarxa de laboratoris agroalimentaris de control de la qualitat comercial en
origen (denominada LagroRed), coordinada pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, té com a finalitats més destacades:
a) Desenvolupar mètodes analítics.
b) Fomentar l’acreditació.
c) Facilitar la comunicació.
Tot això entre els laboratoris que fan el control oficial de la qualitat comercial en origen
dels productes agroalimentaris i els mitjans de producció agrària.
Queden exclosos els laboratoris que fan el control oficial de qualitat dels productes
agroalimentaris en els punts de venda al consumidor final, en les expedicions a la Unió
Europea, en les operacions de comerç exterior, o bé els que fan els controls sanitaris, tots
competència d’altres administracions.
2. Aquesta Xarxa es configura essencialment com un instrument per donar suport a
la Mesa de coordinació dels laboratoris agroalimentaris en l’exercici de les seves funcions
de col·laboració, cooperació i coordinació dels laboratoris que fan el control oficial de la
qualitat comercial en origen dels productes agroalimentaris i els mitjans de producció
agrària i d’optimitzar els seus recursos materials i humans.
Article 15.

Naturalesa.

1. LagroRed es constitueix com una eina informàtica gestionada per la Direcció
General de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
a través de la Subdirecció General de Control i de Laboratoris Alimentaris.
2. A LagroRed s’han d’incorporar les dades dels laboratoris designats per les
autoritats competents de les diferents administracions públiques i les dels laboratoris
agroalimentaris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per fer el control
analític oficial de la qualitat comercial en origen dels productes agroalimentaris i els
mitjans de producció agrària.
Així mateix, la Direcció General de la Indústria Alimentària pot incloure les dades
d’altres laboratoris, per tal que puguin participar en algunes de les activitats que es duguin
a terme a través de LagroRed.
3. Amb la informació que consti a LagroRed, la Subdirecció General de Control i de
Laboratoris Alimentaris ha de confeccionar un catàleg dels laboratoris integrants de la
Xarxa, i especificar-ne la cartera de serveis.
4. LagroRed també ha de proporcionar el suport tècnic necessari a la Mesa de
coordinació de laboratoris agroalimentaris perquè pugui portar a terme les funcions que
aquesta té assignades.
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Article 16. Funcionament de la Xarxa de laboratoris agroalimentaris de control de la
qualitat comercial en origen.
1. La Xarxa disposa d’una part pública de caràcter informatiu, a la qual es pot
accedir lliurement, i una altra d’accés privat limitada als laboratoris de control oficial
membres de la Xarxa i a altres unitats implicades en aquest control oficial.
2. La informació inclosa a LagroRed s’ha de revisar d’acord amb els criteris
establerts a la Mesa de coordinació de laboratoris agroalimentaris, i s’ha d’actualitzar de
manera periòdica, almenys un cop l’any; els laboratoris integrants d’aquesta són els que
directament han de portar a terme aquestes actualitzacions. Aquest procés l’ha de
coordinar la Subdirecció General de Control i de Laboratoris Alimentaris, que ha d’establir
els terminis a l’efecte. No obstant això, els laboratoris han de modificar la seva informació
sempre que s’hi produeixin canvis significatius.
Article 17.

Mitjans i despeses de manteniment.

El funcionament de LagroRed no ha de suposar cap increment de la despesa pública
i ha de ser atès amb els mitjans materials i de personal existents a la Direcció General de
la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Article 18. Designació i comunicació dels laboratoris que fan el control oficial de la
qualitat comercial en origen dels productes agroalimentaris i els mitjans de producció
agrària.
1. La relació dels laboratoris que siguin designats per les autoritats competents de
les diferents administracions públiques com a laboratoris de control oficial per al control
de la qualitat comercial en origen de conformitat amb la normativa que els sigui aplicable,
s’ha de comunicar a la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per al seu coneixement i inclusió a LagroRed.
Aquesta notificació ha de comprendre les dades del laboratori i les tasques per a les
quals ha estat designat laboratori de control oficial, amb especificació de l’abast de la
seva acreditació.
2. Els laboratoris designats han de complir, durant tot el temps que exerceixin la
seva activitat com a laboratori de control oficial, els requisits exigits per a la seva
designació i han de comunicar a l’autoritat competent que els va designar qualsevol
modificació sobre això. Aquesta autoritat, al seu torn, ha de traslladar la informació
esmentada a la Direcció General de la Indústria Alimentària, que ha de procedir en
conseqüència.
Article 19.

Mesa de coordinació de laboratoris agroalimentaris.

Es constitueix la Mesa de coordinació de laboratoris agroalimentaris, amb caràcter de
grup de treball, que està integrada per representants del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient i de les comunitats autònomes. Així mateix, amb caràcter
puntual i quan es consideri oportú, es pot requerir la participació d’altre personal
especialitzat, així com de representants dels sectors o altres organitzacions, per raó de la
matèria a tractar, amb veu però sense vot.
La Mesa esmentada, que està presidida pel director general de la Indústria Alimentària,
porta a terme i desenvolupa els estudis i treballs tècnics referits a:
1. Millorar la coordinació i l’harmonització de les actuacions en matèria de mètodes
d’anàlisi dels productes agroalimentaris i els mitjans de la producció agrària, en els
laboratoris designats per fer el control analític oficial de la qualitat comercial en origen
d’aquests productes.
2. Potenciar les actuacions encaminades a millorar la gestió relacionada amb la
qualitat en els laboratoris agroalimentaris.
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3. Intensificar la col·laboració i la cooperació de totes les administracions públiques
amb competències en el control analític oficial de la qualitat comercial en origen dels
productes agroalimentaris i els mitjans de producció agrària, per tal de racionalitzar i
optimitzar els recursos disponibles.
4. Promoure els cursos de col·laboració i comunicació amb els sectors
agroalimentaris i les associacions interprofessionals en qüestions de metodologia
analítica.
5. Facilitar la formació adequada, contínua i progressiva del personal dels laboratoris
responsable de les anàlisis oficials de la qualitat comercial en origen dels productes
agroalimentaris i els mitjans de la producció agrària.
El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pot establir, a proposta de la
Mesa, i si escau, mecanismes per a la realització de determinats treballs i estudis acordats
en aquesta Mesa.
Disposició addicional única.

Constitució d’institució de mediació.

Sense detriment del que disposa l’article 2 d’aquest Reial decret, el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient es pot constituir en institució de mediació de
conformitat amb la Llei 5/2012, de 6 de juliol, si així ho considera necessari.
Disposició final primera. Modificació del Reglament de la Llei 38/1994, de 30 de
desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
Es modifica el Reglament de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les
organitzacions interprofessionals agroalimentàries, que figura com a annex al Reial
decret 705/1997, de 16 de maig, de la manera que s’indica a continuació.
U.

El paràgraf c) de l’article 2 queda redactat en els termes següents:
«c) Acreditació del grau d’implantació de l’organització interprofessional
agroalimentària, mitjançant un barem que, proposat per l’organització
interprofessional sol·licitant del reconeixement, i prèvia la seva ratificació pels
membres de les diferents branques d’activitat d’aquesta organització, ha de ser
aprovat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.»

Dos.

L’article 3 queda redactat de la manera següent:

«Article 3.

Actes d’instrucció.

Els actes d’instrucció necessaris per al coneixement i la comprovació de les
dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, els ha de dur a terme
la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient.»
Tres. L’article 4 queda redactat de la manera següent:
«Article 4.

Informes.

La Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient ha de sol·licitar, als efectes del reconeixement, un
informe no vinculant del Consell General d’Organitzacions Interprofessionals
Agroalimentàries. Així mateix es poden sol·licitar tots els informes que siguin
necessaris per resoldre.»
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L’article 7 queda redactat de la manera següent:

«Article 7.

Proposta de resolució.

Finalitzat el tràmit d’audiència, el titular de la Direcció General de la Indústria
Alimentària, per conducte del titular de la Secretaria General d’Agricultura i
Alimentació, ha d’elevar a la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la
proposta de resolució corresponent.»
Cinc.

L’apartat 1 de l’article 8 queda redactat de la manera següent:

«1. L’expedient de reconeixement de l’organització interprofessional
agroalimentària s’ha de resoldre mitjançant una ordre ministerial en el termini
màxim de tres mesos a partir de l’endemà de la data d’entrada de la sol·licitud en
qualsevol dels registres de l’òrgan administratiu competent.
La resolució esmentada s’ha de notificar a l’organització interprofessional
agroalimentària sol·licitant, amb les raons que la motiven.»
Sis.

Els apartats 1 i 2 de l’article 9 queden redactats de la manera següent:

«Article 9.

Revocació del reconeixement.

1. El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d’ofici o a instància de
part, ha de revocar el reconeixement de les organitzacions interprofessionals
agroalimentàries que incorrin en algun dels supòsits que preveu l’article 11 de la
Llei, prèvia audiència de les organitzacions esmentades i informe del Consell
General d’Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries.
2. La resolució per la qual es revoca o retira el reconeixement d’una
organització interprofessional agroalimentària s’ha de notificar a aquesta
organització, amb expressió de les raons que la motiven, i s’ha de publicar en el
“Butlletí Oficial de l’Estat” a efectes informatius. Així mateix la revocació s’ha
d’inscriure en el Registre d’organitzacions interprofessionals agroalimentàries.»
Set.

L’article 11 queda redactat de la manera següent:

«Article 11.

Actes d’instrucció.

Els actes d’instrucció necessaris per al coneixement i la comprovació de les
dades en què es fonamenta l’extensió de norma els ha de dur a terme la Direcció
General de la Indústria Alimentària.
En tot cas s’ha de sol·licitar als departaments ministerials que puguin estar
implicats tota la informació o documentació que es consideri convenient.»
Vuit. L’article 12 queda redactat de la manera següent:
«Article 12.

Informes.

La Direcció General de la Indústria Alimentària ha de sol·licitar als efectes
d’extensió de normes un informe del Consell General d’Organitzacions
Interprofessionals Agroalimentàries, el qual s’ha d’emetre en el termini màxim d’un
mes. En tot cas, els projectes d’ordres d’extensió de normes han de rebre l’informe
de la Secretaria General Tècnica del Departament. Així mateix es poden sol·licitar
tots els informes i les consultes que siguin necessaris en el procediment
d’elaboració dels projectes d’ordres d’extensió de normes.»
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Nou. L’article 13 queda redactat de la manera següent:
«Article 13.

Informació pública.

L’acord per al qual se sol·licita extensió de normes i, si s’escau, les aportacions
econòmiques corresponents s’han de sotmetre a informació pública per la Direcció
General de la Indústria Alimentària mitjançant un anunci en el “Butlletí Oficial de
l’Estat”, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient en el lloc que
s’indiqui i presentar les al·legacions que es considerin pertinents en el termini que
estableixi l’anunci esmentat, el qual no pot ser inferior a quinze dies.»
Deu. Se suprimeix l’article 14.
Onze. L’article 15 queda redactat de la manera següent:
«Article 15.

Aprovació.

L’aprovació de l’extensió de normes té lloc mitjançant una ordre del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que ha de determinar el període de
vigència de l’acord que es fa extensiu.
Quan la matèria objecte d’extensió de normes estigui relacionada amb la
competència de diversos departaments ministerials, s’ha d’aprovar mitjançant una
ordre ministerial conjunta.»
Dotze.

L’article 18 queda redactat de la manera següent:

«Article 18.

Òrgans competents.

L’òrgan competent per iniciar l’expedient sancionador és el director general de
la Indústria Alimentària, que ha de nomenar instructor el subdirector general
competent per raó de la matèria o del sector. En el cas dels sectors oleícoles, lactis
i dels altres que es determinin reglamentàriament, d’acord amb el que estableix
l’apartat 5 de la disposició addicional primera de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de
mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, inicia i instrueix el
director de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris.»
Tretze. L’article 23 queda redactat de la manera següent:
«Article 23.

Composició.

1. El Consell General d’Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries,
com a òrgan col·legiat adscrit a la Secretaria General d’Agricultura del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, actua en Ple i en Comissió Permanent.
2. El Ple del Consell General d’Organitzacions Interprofessionals
Agroalimentàries està integrat per:
a) President: el titular de la Secretaria General d’Agricultura i Alimentació.
b) Vicepresident: el titular de la Direcció General de la Indústria Alimentària.
c) Vocals:
Tres representants del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, un
dels quals és el titular de la Secretaria General Tècnica.
Dos representants del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Un representant del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
Set representants de les comunitats autònomes.
Sis representants de les organitzacions professionals agràries.
Dos representants de les organitzacions de cooperatives agràries.
Quatre representants de les organitzacions de cooperatives pesqueres i
d’organitzacions de productors pesquers reconegudes.
Sis representants de les organitzacions de la indústria i del comerç alimentari.
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Un representant de les organitzacions de consumidors.
Actua com a secretari el titular de la Subdirecció General d’Estructura de la
Cadena Alimentària.
3.

La Comissió Permanent està integrada per:

a) President: el titular de la Direcció General de la Indústria Alimentària.
b) Vicepresident: el titular de la Secretaria General Tècnica del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
c) Vocals:
Dos representants del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Quatre representants de les comunitats autònomes.
Tres representants de les organitzacions professionals agràries.
Un representant de les organitzacions de cooperatives agràries.
Dos representants de les organitzacions de cooperatives pesqueres i
d’organitzacions de productors pesquers reconegudes.
Tres representants de les organitzacions de la indústria i del comerç
agroalimentari.
Actua com a secretari el secretari del Consell.»
Catorze. L’apartat 1 de l’article 31 queda redactat de la manera següent:
«Article 31.

Nomenament i cessament.

1. Els membres del Consell són nomenats pel president del Consell, per un
període de quatre anys d’acord amb les normes següents:
a) Els vocals representants de l’Administració General de l’Estat, membres
titulars del Consell, que tenen rang almenys de director general, són proposats pels
respectius subsecretaris dels departaments representats.
b) Els representants de les comunitats autònomes són proposats per les
seves respectives administracions. El dret a representació per a cada període de
les comunitats autònomes s’exerceix d’acord amb els criteris següents:
1r Les dues comunitats autònomes amb una aportació més gran al producte
interior brut (PIB) agroalimentari nacional.
2n Les dues comunitats autònomes amb més importància relativa mesurada
en PIB agroalimentari, per a tots els sectors en els quals hi hagi reconegudes
organitzacions interprofessionals agroalimentàries i no estiguin incloses en el
supòsit que preveu el paràgraf a).
3r La comunitat autònoma amb una aportació més gran al PIB pesquer
nacional no inclosa en els supòsits que preveuen els paràgrafs a) i b) anteriors.
4t Les dues comunitats autònomes que no hagin estat representades en el
Consell en períodes anteriors, atenent els criteris que preveuen els paràgrafs
anteriors i seguint l’ordre alfabètic en castellà.
c) Els representants de les diverses organitzacions representatives són
proposats per les entitats que sobre això es determinin, en funció de la seva
representativitat.
d) Cada vocal té un suplent, que és proposat i nomenat de la mateixa manera
que el titular.»
Disposició final segona.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb l’habilitació que conté l’article 149.1.13a
de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència en matèria de bases i coordinació
de la planificació general de l’activitat econòmica.
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Contenció de despesa pública.

Les mesures incloses en aquesta norma s’han d’atendre amb les dotacions
pressupostàries ordinàries del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i no
poden suposar cap increment de dotacions ni de retribucions ni d’altres despeses de
personal.
Disposició final quarta.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 6 de febrer de 2015.
FELIPE R.
La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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ANNEX I
MODEL DE SOL·LICITUD PER A LA INSCRIPCIÓ DELS ALTRES CODIS DE BONES
PRÀCTIQUES MERCANTILS
I. NOM DEL CODI.

II. ORGANISMES I/O ASSOCIACIONS SIGNANTS DEL CODI.

III. DATA D'APROVACIÓ DEL CODI: DD/MM/AAAA.
IV. SECTORS QUE AFECTA.

V. COMUNITATS AUTÒNOMES AFECTADES.

VI. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA.
Acord pel qual s'aprova el Codi.
Text íntegre del Codi
Altres (especificar)………………………..

VII. SOL·LICITUD.
El sotasignat sol·licita la inscripció en el Registre estatal de bones pràctiques mercantils de la contractació
alimentària de l'acord d'aprovació i el text que s'adjunta a aquesta sol·licitud d'acord amb l'article 6 del Reial decret
64/2014, pel qual es desplega parcialment la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de
la cadena alimentària
……………………….., ……. de …………… de ……
(Signatura)

Director general de la Indústria Alimentària.
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
P.º Infanta Isabel, 1.
28071 Madrid.
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ANNEX II
MODEL DE SOL·LICITUD PER A LA INSCRIPCIÓ D'OPERADORS ADHERITS
VOLUNTÀRIAMENT AL CODI DE BONES PRÀCTIQUES MERCANTILS
EN LA CONTRACTACIÓ ALIMENTÀRIA I/O ALS ALTRES CODIS SEGONS
LA LLEI 12/2013, DE 2 D'AGOST
I. DADES D'IDENTIFICACIÓ PERSONAL (Empleneu-ho en cas que sigueu persona física).
NOM

NIF

DOMICILI
Carrer/Plaça i número

Localitat

Província

Codi postal

Telèfon i fax

Correu electrònic

II. DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA (Empleneu-ho en cas que sigueu persona jurídica).
NOM O RAÓ SOCIAL
DOMICILI
Carrer/Plaça i número

NIF

Localitat

Província

Codi postal

Telèfon i fax

Correu electrònic

DADES PERSONALS I DOMICILI DEL REPRESENTANT DE L'EMPRESA.
NOM

NIF

DOMICILI
Carrer/Plaça i número

Localitat

Província

Codi postal

Telèfon i fax

Correu electrònic

III. SECTOR D'ACTIVITAT.
Codi de la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE) vigent:

IV. L'EMPRESA ÉS UNA PIME?

SÍ

NO

V. PERTANY A UNA ORGANITZACIÓ DE PRODUCTORS?

SÍ

NO

VI. DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA.
Documentació acreditativa d'estar adherit al Codi de bones pràctiques mercantils en la contractació
alimentària i/o als altres codis.
Documentació acreditativa de tenir condició de PIME.
Documentació acreditativa de pertànyer a una organització de productors.
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VII. SOL·LICITUD.
El sotasignat sol·licita la seva inscripció en el Registre estatal de bones pràctiques mercantils de la contractació
alimentària d'acord amb l'article 7 del Reial decret 64/2014, pel qual es desplega parcialment la Llei 12/2013, de 2
d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària

……………………….., ……. de …………… de ……
(Signatura)

Director general de la Indústria Alimentària.
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
P.º Infanta Isabel, 1.
28071 Madrid.

http://www.boe.es
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