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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
15285

Ordre APM/1259/2017, de 20 de desembre, per la qual es modifica l’annex I
del 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 altres entitats associatives de caràcter agroalimentari.

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, amb la figura de l’entitat associativa prioritària (EAP).
L’esmentada Llei 13/2013, de 2 d’agost, en els articles 1, 3 i 5 i en la disposició
addicional única, defineix la figura de l’EAP, estableix les condicions per al seu
reconeixement, mitjançant el procediment reglamentari corresponent, i crea en el Ministeri
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient el Registre nacional d’entitats associatives
prioritàries, adscrit a la Direcció General de la Indústria Alimentària.
Posteriorment, mitjançant el Reial decret 550/2014, de 27 de juny, es van desplegar 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.
En l’interès de continuar impulsant mesures que fomentin la concentració de l’oferta en
origen i la potenciació de grups comercialitzadors de base cooperativa i dimensió
supraautonòmica, és necessari, en vista de l’experiència adquirida en la seva aplicació des
del 2014, considerar nous elements relatius als volums de facturació que preveu l’annex I
del Reial decret 550/2014, de 27 de juny. Tot això, mantenint l’objectiu general d’afavorir la
integració cooperativa en entitats capaces d’operar en tota la cadena agroalimentària i en
els mercats nacionals i internacionals i així millorar la renda dels agricultors i consolidar un
teixit industrial alimentari a les nostres zones rurals.
Amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat es van desenvolupant processos
d’integració vertical en el sector agroindustrial en la recerca de la reducció de costos,
disminució de riscos, assegurament de mercats i consecució d’una major eficiència en la
utilització dels recursos i les primeres matèries.
En aquest sentit, es van registrant diversos processos d’integració en cooperatives o
altres entitats associatives de caràcter agroalimentari, en què les activitats que duen a
terme els associats, de manera cooperativitzada, es corresponen amb processos propis
d’una integració vertical en la cadena de subministrament, com ara és el cas, per exemple,
de les activitats relacionades amb la producció d’aliments per al bestiar, l’elaboració de
pinsos i la posterior cria d’animals alimentats amb aquests.
Aquesta situació, que comporta un avanç encara més gran en la integració associativa,
requereix una definició precisa sobre com avaluar els valors mínims exigits per al
reconeixement d’entitat associativa prioritària.
D’altra banda, tenint en compte noves evidències sobre els sistemes de producció,
transformació i comercialització dels conreus herbacis, és convenient una consideració
específica d’alguns tipus de conreu, que respongui a les característiques sectorials
existents i que no es van preveure en l’elaboració del Reial decret 550/14, de 27 de juny.
En aquest sentit, s’ha d’indicar la importància i l’especialització de la producció del blat
dur i altres espècies dins del conjunt dels conreus herbacis, que ha de tenir el seu reflex
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als efectes de reconeixement d’entitats associatives. En conseqüència, és procedent
desagregar el valor corresponent al blat dur, així com també el de cereals (excepte l’arròs),
lleguminoses i llavors oleaginoses, en l’annex I del Reial decret 550/2014, de 27 de juny,
considerant per a això el percentatge que representa dins dels conreus herbacis sobre la
base de la producció nacional recollida en l’Anuari estadístic del Ministeri d’Agricultura i
Pesca, Alimentació i Medi Ambient.
Finalment, dins del sector de l’alimentació animal, igualment en consideració a
l’especialització, s’ha de considerar un tractament diferenciat entre la producció destinada
als animals de companyia diferenciada de la de la resta de les espècies.
La disposició final segona del Reial decret 550/2014, de 27 de juny, faculta l’avui
ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per modificar els volums de
facturació a què fa referència l’annex I del Reial decret.
En l’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats autònomes i les
entitats representatives del sector afectat.
En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
Article únic. Modificació de l’annex I del 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.
U. Es modifica la referència a l’alimentació animal i els conreus herbacis (excepte
l’arròs) que preveu l’apartat a) en l’annex I del 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, que
queda redactat en els termes següents:
«ANNEX I
Volums mínims de facturació requerits per al reconeixement
a)

Volums mínims per al reconeixement per producte:

Productes

CNAE
20091

Descripció CNAE

Facturació
total de
l’entitat
(milions
d’euros)2

1091

Alimentació animal.

1092

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

225

Alimentació animal (excloent-ne
animals de companyia).

1091

Pinsos per a espècies de producció.

217

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

1092

Pinsos per a animals de companyia.

8

Conreus herbacis (excepte
arròs).

0111

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

300

Cereals (excepte arròs).

0111

Cereals (excepte arròs).

255

Lleguminoses.

0111

Lleguminoses.

Alimentació animal.

12
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Facturació
total de
l’entitat
(milions
d’euros)2

Descripció CNAE

Oleaginoses.

0111

Llavors oleaginoses.

33

Blat dur.

0111

Blat dur.

23

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 societat cooperativa
agroalimentària de primer grau.»

Dos.

S’introdueix en l’annex I una nova lletra c) amb la redacció següent:

«c) Volums mínims per a les integracions verticals en el reconeixement per
producte: En les entitats associatives de caràcter agroalimentari, les activitats
cooperativitzades de les quals estiguin referides a diverses i diferents produccions
de les que esmenta l’apartat a) de l’annex I i en les quals es porti a terme una
integració vertical en la cadena de subministrament, el volum mínim exigit per al
reconeixement ha de ser el 50% de la facturació establerta pels diferents subsectors
per als quals se sol·licita el reconeixement.»
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 20 de desembre de 2017.–La ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient, Isabel García Tejerina.
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