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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

11132 Reial decret 541/2016, de 25 de novembre, pel qual es regula el reconeixement 
de les organitzacions de productors i les seves associacions en el sector 
cunícola.

La reforma de la política agrària comuna el 2013 va reconèixer la important funció que 
les organitzacions de productors i les seves associacions poden exercir en la concentració 
de l’oferta, la millora de la comercialització, l’adaptació de la producció a la demanda, 
l’optimització dels costos de producció, el foment de les pràctiques correctes i la gestió de 
subproductes, entre d’altres, i així va contribuir a enfortir la posició dels productors en la 
cadena de valor alimentària.

Amb aquestes finalitats, era necessari harmonitzar, racionalitzar i ampliar les normes 
vigents sobre la definició i el reconeixement de les organitzacions de productors i les seves 
associacions en l’àmbit comunitari, de tal manera que els estats membres les poguessin 
reconèixer prèvia sol·licitud dels interessats i poguessin garantir que es creessin a iniciativa 
dels productors i amb un funcionament democràtic.

D’aquesta manera, el capítol III del títol II del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del 
Consell i del Parlament, de 17 de desembre, pel qual es crea l’organització comuna de 
mercats de productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, 
(CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, defineix i estableix les 
condicions de reconeixement de les organitzacions de productors i les seves associacions 
constituïdes per productors d’un sector específic dels enumerats a l’article 1.2 del 
Reglament esmentat, entre els quals està inclòs el sector cunícola.

Considerant la necessitat d’equilibrar la cadena de valor en aquest sector, amb la 
millora de la posició del productor com a baula més feble d’aquesta, és convenient establir 
en l’àmbit nacional les condicions per al reconeixement de les organitzacions de productors 
com a elements clau de cooperació i desenvolupament sectorial a través de la realització 
d’una sèrie de finalitats entre les quals destaquen la concentració de l’oferta i 
comercialització en comú de la producció dels seus membres, la planificació de l’oferta de 
conformitat amb la demanda, l’optimització dels costos de producció i, en general, 
aconseguir guanys d’eficiència en tota la cadena de producció, transformació i 
comercialització de la carn de conill, que desitjablement es traslladin al consumidor final.

En primer lloc, aquest Reial decret disposa alguns aspectes relatius als requisits 
mínims per al reconeixement, les funcions a exercir per les organitzacions de productors 
en el sector cunícola, així com les normes i el procediment per al seu reconeixement. A 
més, es crea un registre nacional d’organitzacions de productors en el sector cunícola.

Aquests requisits recullen uns llindars mínims i màxims tant de producció mínima 
comercialitzable i comercialització en comú com de productors a formar part de les 
organitzacions de produccions; llindars que atenen les característiques estructurals (cens, 
explotacions i distribució d’aquestes) i les particularitats econòmiques del sector cunícola.

Posteriorment, el Reial decret regula la possibilitat de l’externalització de determinades 
activitats diferents de la producció, així com els possibles acords i pràctiques concertades 
entre organitzacions de productors, tal com ho preveu el Reglament 1308/2013 del Consell 
i del Parlament, de 17 de desembre.

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

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 
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d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 25 de novembre de 2016,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions preliminars

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té com a objecte establir la normativa bàsica aplicable al 
reconeixement d’organitzacions de productors i associacions d’organitzacions de 
productors, d’ara endavant organitzacions i associacions, respectivament, en el sector 
cunícola.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret són aplicables les definicions que inclou l’article 2 del 
Reial decret 1547/2004, de 25 de juny, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les 
explotacions cunícoles. A més, s’apliquen les definicions següents:

a) Comercialització (en comú): tinença amb vista a la venda, l’oferta per a la venda, 
el subministrament o qualsevol altra forma de posada en comú en el mercat d’animals vius 
de la família Leporidae, per part dels productors agrupats en les organitzacions de 
productors i que impliqui l’ordenació de l’oferta.

b) Productor: qualsevol persona, física o jurídica, titular d’una o diverses explotacions 
cunícoles.

c) Seu efectiva: el lloc on es prenen les decisions clau comercials i de gestió, 
necessàries per dirigir les activitats de l’entitat.

CAPÍTOL II

Reconeixement de les organitzacions de productors i les seves associacions 
i requisits mínims per al seu funcionament

Article 3. Finalitats i requisits mínims de les organitzacions de productors.

Es poden reconèixer com a organitzacions totes les entitats jurídiques pròpies o que 
siguin una part clarament definida d’una entitat jurídica, de caràcter civil o mercantil, 
constituïdes exclusivament per productors, que ho sol·licitin, que compleixin els requisits 
establerts en el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Consell i del Parlament, de 17 de 
desembre, pel qual es crea l’organització comuna de mercats de productes agraris i pel 
qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) 
núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, i en el present Reial decret, i:

a) Es creïn a iniciativa de productors del sector cunícola.
b) Estiguin constituïdes i controlades d’acord amb uns estatuts democràtics, que 

incloguin les obligacions i previsions que estableix l’article 153 del Reglament (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre.

c) Efectuïn la concentració de l’oferta i la comercialització en comú, incloent-hi la 
comercialització directa, de:

1r Més del 65% dels productes dels seus membres durant el primer any de pertinença 
d’aquests a l’organització.

2n Més del 70% dels productes dels seus membres durant el segon any de pertinença 
d’aquests a l’organització.

3r Més del 75% dels productes dels seus membres durant el tercer any de pertinença 
d’aquests a l’organització.
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d) Persegueixin una millora de l’eficiència productiva, previsiblement traslladable als 
consumidors, mitjançant un increment del poder de negociació, la reducció de riscos propis 
del sector agrari, l’accés al mercat, l’aprofitament d’economies d’escala i, almenys, una de 
les finalitats següents:

1r Garantir que la producció es planifiqui i s’ajusti d’acord amb la demanda, sobretot 
pel que fa a la qualitat i la quantitat.

2n Optimitzar els costos de producció conjunts i els beneficis de les inversions 
efectuades en resposta a normes relatives al medi ambient i al benestar dels animals, i 
estabilitzar els preus de producció.

3r Dur a terme estudis i desenvolupar iniciatives conjuntes en relació amb mètodes de 
producció sostenibles, pràctiques innovadores, competitivitat econòmica i l’evolució del 
mercat.

4t Promoure l’assistència tècnica i prestar aquest tipus d’assistència per a la utilització 
de tècniques de producció respectuoses amb el medi ambient, així com de pràctiques i 
tècniques de producció respectuoses amb el benestar dels animals.

5è Promoure l’assistència tècnica i prestar aquest tipus d’assistència per a l’ús de 
normes de producció, millorar la qualitat dels productes i desenvolupar productes amb 
denominació d’origen protegida, indicació geogràfica protegida o coberts per una etiqueta 
de qualitat nacional.

6è Gestionar els subproductes i els residus, en particular amb la finalitat de protegir 
la qualitat de l’aigua, el sòl i el paisatge, i preservar i fomentar la biodiversitat.

7è Contribuir a un ús sostenible dels recursos naturals i a la mitigació del canvi 
climàtic.

8è Desenvolupar iniciatives conjuntes en matèria de promoció i comercialització.
9è Promoure l’assistència tècnica necessària per a la utilització dels mercats de futur 

i dels sistemes d’assegurança.

e) Agrupin un mínim de 25 productors i un màxim de 500, amb una producció mínima 
comercialitzable anual d’un milió d’animals destinats a venda o sacrifici, i una màxima de 
vuit milions. Per determinar aquesta capacitat s’ha d’utilitzar la informació disponible en el 
Sistema Integral de Traçabilitat Animal (SITRAN) en el moment de presentació de la 
sol·licitud de reconeixement.

f) Ofereixin suficients garanties del fet que poden portar a terme adequadament les 
funcions que estableixen les lletres b) i c) d’aquest article, tant pel que fa a la durada com 
a l’eficàcia i la prestació d’assistència humana, material i tècnica als seus associats.

Article 4. Reconeixement de les organitzacions de productors.

1. El reconeixement de les organitzacions correspon a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on radiqui la seu efectiva de l’entitat sol·licitant o, si s’escau, al 
competent a les ciutats de Ceuta i Melilla.

2. Amb l’objectiu que els òrgans responsables del reconeixement que estableix 
l’apartat anterior puguin comprovar els requisits d’aquest Reial decret, i en particular la 
producció mínima comercialitzable que estableix l’article 3.1.c), el Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha d’adoptar els oportuns canals de comunicació i 
coordinació amb aquestes organitzacions, preferiblement mitjançant mitjans telemàtics.

3. La sol·licitud de reconeixement, acompanyada, almenys, de la documentació que 
especifica l’annex I, s’ha de presentar en els llocs que determinin les comunitats autònomes 
o les ciutats de Ceuta i Melilla. En tot cas, es pot presentar en qualsevol dels registres i 
llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

D’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, els interessats han de 
presentar per mitjans electrònics la documentació a què es refereix aquest Reial decret.

4. L’òrgan competent per al reconeixement de l’organització de conformitat amb el 
que estableix l’apartat 1 ha de decidir, en els quatre mesos següents a la presentació de la 
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sol·licitud, acompanyada de totes les proves justificatives pertinents i de la documentació 
que especifica l’apartat 3 d’aquest article, si concedeix el reconeixement a l’organització de 
productors.

5. Les organitzacions transnacionals han de fixar la seva seu a l’Estat membre en 
què disposin d’un nombre significatiu de membres o un volum significatiu de producció 
comercialitzable. En cas que la seu se situï a Espanya, l’autoritat competent on radiqui la 
seu efectiva de l’entitat sol·licitant és la responsable del reconeixement d’aquesta, i li són 
aplicables tots els aspectes que regula aquest capítol.

6. Els productors que formin part d’una organització de productors transnacional que 
no tingui la seu a Espanya han d’aportar tota la documentació i informació que se’ls 
requereixi a petició de l’Estat membre responsable del reconeixement, a través de la 
Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient.

7. En cas de denegació de reconeixement, l’autoritat competent del reconeixement 
de l’organització o associació de productors ha d’informar la Direcció General de 
Produccions i Mercats Agraris d’aquesta decisió, que, al seu torn, n’ha d’informar la 
Comissió Europea, sobre la base de l’article 154.4.c) del Reglament (UE) núm. 1308/2013 
del Consell i del Parlament, de 17 de desembre.

Article 5. Obligacions generals dels socis d’una organització de productors.

1. Els socis d’una organització s’han de comprometre a comercialitzar a través 
d’aquesta organització almenys el 75% de la seva producció anual, a excepció de la 
producció que pugui transformar i comercialitzar directament el productor.

2. Els socis de l’entitat s’han d’adherir a l’organització durant un mínim de dos anys, 
i en cas que vulguin causar baixa una vegada conclòs aquest termini, han de comunicar 
per escrit la renúncia a la qualitat de membre amb l’antelació que estableixi l’organització.

3. Els productors que incompleixin el període mínim d’adhesió que estableix 
l’apartat 1 d’aquest article no poden sol·licitar l’alta en una altra organització durant un 
període d’un any a comptar de la data efectiva de la baixa.

4. Un productor no pot ser membre de més d’una organització de productors en el 
sector cunícola, llevat que tingui més d’una unitat de producció situades en zones 
geogràfiques diferents.

5. Totes les baixes causades en una organització de productors s’han de comunicar 
per part d’aquesta a l’autoritat competent de la comunitat autònoma que la va reconèixer 
en un termini màxim d’un mes des que es produeixi la baixa esmentada.

Article 6. Retirada del reconeixement.

1. Mitjançant una resolució de l’autoritat competent, el reconeixement s’ha de 
declarar extingit en els casos següents:

a) Per sol·licitud de l’entitat, sense perjudici del compliment de les obligacions i els 
compromisos derivats de la seva condició d’organització de productors i de les 
responsabilitats que es puguin derivar com a conseqüència de les actuacions portades a 
terme durant el període en què l’entitat disposava del reconeixement.

b) Quan es detecti l’incompliment sobrevingut dels criteris del reconeixement.

2. La comprovació per les comunitats autònomes o les ciutats de Ceuta i Melilla del 
requisit relatiu a la producció mínima comercialitzable de les organitzacions reconegudes 
s’ha de fer a data 1 de gener de cada any.

3. En cas que es detecti l’incompliment del requisit esmentat, dins d’un percentatge 
que no superi el 20 per cent, l’organització disposa d’un període de sis mesos per corregir 
l’incompliment. Passat aquest temps sense que s’esmeni l’incompliment, la retirada del 
reconeixement s’ha de fer efectiva.

4. L’autoritat competent del reconeixement de les organitzacions de productors o les 
seves associacions ha d’informar la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris de 
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qualsevol decisió relativa a la retirada del reconeixement de l’organització, que, al seu torn, 
n’ha d’informar la Comissió Europea, sobre la base de l’article 154.4 c) del Reglament (UE) 
núm. 1308/2013 del Consell i del Parlament, de 17 de desembre.

Article 7. Associacions d’organitzacions de productors.

1. Es poden reconèixer com a associacions d’organitzacions de productors totes les 
entitats amb personalitat jurídica pròpia, constituïdes per organitzacions reconegudes de 
conformitat amb el que preveu aquest Reial decret, que així ho sol·licitin a l’autoritat 
competent i que compleixin els requisits que preveu aquest Reial decret.

2. Les associacions de productors poden exercir qualsevol de les activitats o funcions 
de les organitzacions de productors que recull l’article 3.d).

3. El reconeixement de les associacions correspon a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on radiqui la seu efectiva de l’entitat sol·licitant o, si s’escau, al 
competent a les ciutats de Ceuta i Melilla.

4. Les associacions transnacionals han de fixar la seva seu a l’Estat membre en què 
disposin d’un nombre significatiu de membres o un volum significatiu de producció 
comercialitzable. En cas que la seu se situï a Espanya, l’autoritat competent on radiqui la 
seu efectiva de l’entitat sol·licitant és la responsable del reconeixement d’aquesta, i li són 
aplicables tots els aspectes que regula aquest capítol.

5. Els productors que formin part d’una associació que no tingui la seu a Espanya 
han d’aportar tota la documentació i informació que se’ls requereixi a petició de l’Estat 
membre responsable del reconeixement, a través de la Direcció General de Produccions i 
Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Article 8. Registre nacional d’organitzacions i associacions d’organitzacions de 
productors.

1. Les organitzacions de productors i associacions d’organitzacions de productors 
reconegudes d’acord amb el que estableix aquest Reial decret s’han d’inscriure en el 
Registre nacional d’organitzacions i associacions de productors del sector cunícola, del 
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a partir de la informació que 
subministrin les comunitats autònomes o les ciutats de Ceuta i Melilla, en el termini màxim 
d’un mes des del seu reconeixement. Els canvis que es produeixin en l’agrupació que 
afectin les dades d’aquest Registre, i en particular, totes les baixes causades en una 
organització de productors s’han de comunicar a l’autoritat competent de la comunitat 
autònoma per part de les organitzacions de productors i les seves associacions 
reconegudes en el termini màxim d’un mes.

2. La informació corresponent a les organitzacions i associacions reconegudes que 
s’ha de remetre al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per part de 
les autoritats competents del reconeixement, és la que estableix l’annex II.

3. Les autoritats competents de les comunitats autònomes han de comunicar al 
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient els canvis en la informació que 
els comuniquin les organitzacions de productors i les seves associacions reconegudes per 
aquestes en el termini màxim d’un mes des del moment de la comunicació del canvi per 
part seva.

4. Les autoritats competents de les comunitats autònomes, en col·laboració amb el 
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, han de mantenir actualitzades 
en el Registre nacional d’organitzacions de productors dels sectors ramaders i associacions 
d’organitzacions de productors les dades relatives a aquestes.

5. El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de publicar a la 
seva pàgina web una llista amb les organitzacions i associacions reconegudes, en què 
s’han d’incloure almenys les dades següents: número de registre, nom, comunitat 
autònoma o ciutat de reconeixement, data de reconeixement, volum de producció 
comercialitzable, nombre de membres, NIF, adreça i telèfon de la seu de l’organització.
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6. La Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient és l’encarregada d’informar la Comissió, com a molt 
tard el 31 de març de cada any, de qualsevol decisió relativa a la concessió, denegació o 
retirada del reconeixement de les organitzacions de productors adoptada durant l’any 
natural anterior, en compliment de l’article 154 del Reglament núm. (UE) 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Article 9. Externalització d’activitats per part de les organitzacions i associacions de 
productors reconegudes.

1. Les organitzacions de productors i les associacions poden externalitzar qualsevol 
de les seves activitats, diferents de la producció, a qualsevol empresa, incloses les 
empreses filials, en les condicions que estableixi la normativa de la Unió Europea. 
Únicament a aquests efectes, s’entén per empresa filial l’entitat que està controlada 
directament o indirectament per l’organització o associació:

a) Mitjançant una participació significativa que superi el 50% del capital social o dels 
drets de vot, o

b) pel dret a nomenar o revocar la majoria dels membres del seu òrgan 
d’administració, direcció o control, o

c) pel dret a exercir-hi una influència dominant, en virtut d’un contracte subscrit amb 
aquella o una clàusula estatutària d’aquella.

2. En cas que s’apliqui el paràgraf anterior, les organitzacions i associacions són les 
encarregades de garantir la realització de l’activitat externalitzada i del control i la supervisió 
de l’acord comercial relatiu a la realització de l’activitat.

Article 10. Acords, decisions i pràctiques concertades de les organitzacions i associacions 
de productors.

Els acords, les decisions i les pràctiques concertades efectuats per organitzacions i 
associacions s’han de regular d’acord amb el que disposa la normativa aplicable sobre 
competència, sense perjudici del que estableix l’article 209 del Reglament (UE) 
núm. 1308/2013 del Consell i del Parlament, de 17 de desembre, que estableix que els 
acords, les decisions i les pràctiques concertades d’OP reconegudes en relació amb la 
producció o venda de productes agrícoles, o amb la utilització d’instal·lacions comunes per 
a l’emmagatzematge, el tractament o la transformació de productes agrícoles, estan 
condicionats a no posar en perill els objectius de la PAC.

El present article no s’aplica als acords, les decisions i les pràctiques concertades que 
comportin l’obligació de cobrar un preu idèntic o per mitjà dels quals quedi exclosa la 
competència.

CAPÍTOL IV

Control oficial

Article 11. Control oficial.

El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, en col·laboració amb les 
comunitats autònomes, ha d’establir un pla de controls per comprovar el compliment 
d’aquest Reial decret, que ha d’incloure, entre altres aspectes:

a) El percentatge mínim de controls administratius i sobre el terreny a efectuar.
b) Les pautes per a la realització dels controls oficials.
c) Les autoritats competents de l’execució dels controls oficials en cada cas.

Aquests controls es poden compatibilitzar amb qualsevol altre efectuat per la mateixa 
autoritat competent i sense perjudici de l’aplicació eventual de la normativa de competència.
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Disposició addicional única. No-increment de la despesa pública.

El que disposa aquest Reial decret no ha de suposar un increment de dotacions, ni de 
retribucions ni d’altres despeses de personal. Així mateix, el Registre que preveu l’article 8 
s’ha d’assumir amb els mitjans pressupostaris, personals, tècnics i materials ja existents 
destinats al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

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 en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Facultat de modificació.

Es faculta el ministre d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, en l’àmbit de 
les seves atribucions, per modificar els annexos, les dates i els terminis que estableix 
aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de novembre de 2016.

FELIPE R.

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

Documentació mínima a incloure en la sol·licitud per al reconeixement 
de les organitzacions de productors (apartat 3 de l’article 4)

1. Autorització expressa de l’òrgan gestor per comprovar les dades mitjançant la 
consulta al Sistema de verificació de dades d’identitat que preveu l’apartat 3 de l’article 
únic del Reial decret 522/2006, de 28 d’abril, pel qual se suprimeix l’aportació de fotocòpies 
de documents d’identitat en els procediments administratius de l’Administració General de 
l’Estat i dels seus organisme públics vinculats o dependents, o si no, fotocòpia compulsada 
del document esmentat.

2. Acreditació del representant legal de l’organització.
3. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’entitat.
4. Relació dels NIF dels titulars de les explotacions i dels codis REGA de les 

explotacions pertanyents als productors de l’organització.
5. Declaració de l’organització en relació amb el fet que disposa dels compromisos 

individuals dels productors integrants de permanència d’almenys dos anys en l’organització 
i de comunicació de baixa en el termini establert per l’organització.

6. Declaració de l’organització en relació amb el compliment dels requisits de 
comercialització en comú dels productes dels seus membres.

7. Memòria tècnica que descrigui:

a) La capacitat de l’organització per complir les finalitats de l’organització de 
productors.

b) Descripció de les eficiències que la constitució de l’organització pot aportar a la 
cadena de producció, i els seus beneficis potencials per al consumidor.

c) Mitjans tècnics i personals per garantir el compliment dels objectius descrits.

8. Còpia dels estatuts de l’organització.

ANNEX II

Informació sobre les organitzacions de productors a remetre per les autoritats 
competents al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 

(apartat 2 de l’article 8)

1. Les autoritats competents de les comunitats autònomes han de transmetre al 
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient la informació següent, cada 
vegada que reconeguin una organització de productors, i sempre en el termini màxim d’un 
mes des que s’aprovi el reconeixement:

a) Número de registre concedit per la comunitat autònoma, segons el format que 
s’estableixi.

b) Denominació, NIF, naturalesa jurídica, adreça, codi postal, comunitat autònoma, 
província, municipi, telèfon, fax i correu electrònic, indicació de l’/les espècie/s animal/s 
que representa.

c) Finalitats opcionals que persegueix l’organització de productors.
d) Justificació del compliment del requisit relatiu a la comercialització en comú dels 

productes dels seus membres.
e) Data de reconeixement.
f) Data de retirada del reconeixement, si s’escau.
g) NIF, codis d’explotació REGA dels titulars membres de l’organització, data 

d’incorporació i/o baixa en l’organització i cens aportat a l’organització.

En el cas d’associacions d’organitzacions de productors, en lloc de l’apartat g) s’ha 
d’incloure el NIF de les organitzacions de productors pertanyents a l’associació, data 
d’incorporació i/o baixa en l’associació i cens aportat a l’associació.
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El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, en col·laboració amb les 
autoritats competents de les comunitats autònomes, ha d’establir un protocol per a 
l’enviament de la informació per part d’aquestes, que ha d’incloure la descripció de 
l’estructura del fitxer informàtic per a l’enviament de la informació.
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