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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
2979

Reial decret 95/2019, d’1 de març, pel qual s’estableixen les condicions de
contractació en el sector lacti i es regula el reconeixement de les organitzacions
de productors i de les organitzacions interprofessionals en el sector, i pel qual
es modifiquen diversos reials decrets d’aplicació al sector lacti.

El Reial decret 1363/2012, de 28 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de
les organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals en el
sector lacti i s’estableixen les seves condicions de contractació, és la normativa bàsica que
regula al nostre país les mesures de l’anomenat «paquet lacti». Es va elaborar ajustant-se
al que estableix la normativa de la Unió Europea de referència en aquest moment.
Posteriorment, mitjançant el Reglament (CE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu
i del Consell, de 17 de desembre, pel qual es crea una organització comuna de mercats
agrícoles i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79,
(CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, es va dictar un conjunt de disposicions de la
Unió Europea entre els objectius principals de les quals hi havia millorar l’equilibri de la
cadena de valor i reforçar la posició negociadora dels productors.
Per tal d’actualitzar les disposicions d’aplicació del paquet lacti al Regne d’Espanya al
nou Reglament, es va publicar el Reial decret 125/2015, de 27 de febrer, pel qual es
modifica el Reial decret 1363/2012, de 28 de setembre, que va introduir una sèrie
d’adaptacions i modificacions sobre la norma original.
La Comissió Europea ha publicat dos informes sobre l’aplicació de les mesures del
paquet lacti. El primer, el 2014, sobre els primers passos fets pels estats en aplicació del
«paquet lacti», i el segon, previst inicialment per a l’any 2018, avançat al mes de novembre
de 2016 davant la difícil situació de mercat que passava el sector lacti. La conclusió
principal de l’informe és la recomanació d’ampliar l’aplicació de les mesures que ofereix el
«paquet lacti» més enllà del 2020.
Aquest informe, a més, anima els estats membres a prendre les mesures necessàries
per fomentar la creació d’organitzacions de productors que duguin a terme actuacions
col·lectives, i augmentar el pes dels productors en la cadena de subministrament de llet.
Paral·lelament, les conclusions del grup de treball «Agricultural Markets Task Force»,
de la Comissió, per a l’avaluació del funcionament de la cadena alimentària i de la posició
dels productors en aquesta, adoptades en el Consell de Ministres de desembre de 2016,
incideixen en la necessitat de millorar l’equilibri de la cadena de valor i reforçar la posició
dels productors en aquesta cadena. Coincideix amb els informes de la Comissió sobre el
funcionament del paquet lacti en la necessitat de reforçar el paper de les organitzacions de
productors.
Més tard, s’ha publicat el Reglament (UE) 2017/2393, pel qual es modifiquen els
reglaments (UE) núm. 1305/2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), (UE) núm. 1306/2013, sobre
el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, (UE) núm.
1307/2013, pel qual s’estableixen normes aplicables als pagaments directes als agricultors
en virtut dels règims d’ajuda inclosos en el marc de la política agrícola comuna, (UE) núm.
1308/2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris, i
(UE) núm. 652/2014, pel qual s’estableixen disposicions per a la gestió de les despeses
relatives a la cadena alimentària, la salut animal i el benestar dels animals, i relatives a la
fitosanitat i als materials de reproducció vegetal. Novament la normativa de la Unió
Europea avança en qüestions relacionades amb la millora de l’equilibri en la cadena.
En el pla nacional, d’altra banda, s’ha avançat en la definició del sistema d’infraccions
i sancions en les declaracions obligatòries i en la contractació en el sector lacti, que inclou
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la disposició addicional setena de la Llei 6/2015, de 12 de maig, de denominacions d’origen
i indicacions geogràfiques protegides d’àmbit territorial supraautonòmic.
En virtut del que s’ha exposat anteriorment, es considera necessari reforçar el paper
de les organitzacions de productors, enfortir les condicions de negociació dels contractes
per aquestes i millorar-ne la posició en la cadena de valor. Per a això, és necessari
clarificar les circumstàncies en què aquesta té lloc, així com les seves conseqüències i les
exigències que comporta per a les parts negociadores.
D’altra banda, convé adaptar la normativa nacional a certes modificacions que inclou
el Reglament (UE) núm. 1308/2013, de 17 de desembre, en el que afecta el sector lacti.
En particular, en les relacions contractuals, quan un Estat membre decideixi fer obligatori
un contracte per escrit per al lliurament de llet crua, pot establir una obligació per a les
parts d’acordar una relació entre la quantitat de llet lliurada i el preu a pagar-hi. Així mateix,
en la regulació de les organitzacions interprofessionals es valora per al seu reconeixement
que estableixin clàusules de valor que determinin com s’han de repartir els beneficis i les
pèrdues davant qualsevol evolució dels preus.
També, en nom d’una màxima claredat jurídica, convé incloure en aquesta norma la
nova opció atorgada a les organitzacions i les associacions de productors de sol·licitar, en
cas de l’aplicació de l’article 209 de l’esmentat Reglament (UE) núm. 1308/2013, de 17 de
desembre, el dictamen de la Comissió Europea sobre la compatibilitat dels acords, les
decisions i les pràctiques concertades adoptades amb els objectius de l’article 39 del
Tractat de funcionament de la Unió Europea, així com les referències actualitzades al
sistema d’infraccions i sancions.
Espanya va optar des d’un principi per l’establiment obligatori de les relacions
contractuals en el sector lacti. D’aquesta manera, s’exigeix que tota la llet crua que es
comercialitzi a Espanya s’hagi formalitzat en un contracte en les condicions que estableix
aquesta norma. No obstant això, convé aclarir que l’exigència esmentada no afecta la llet
crua venuda pel productor directament al consumidor final o utilitzada per a l’elaboració de
productes lactis en una indústria alimentària del productor.
La llarga trajectòria a Espanya dels contractes comporta una experiència acumulada
al llarg de quatre anys d’aplicació del contracte obligatori en el sector lacti i dos més des
de l’última reforma del paquet lacti, que ha posat en evidència la necessitat de fer certes
modificacions per millorar i adaptar el sistema de contractació.
D’altra banda, per completar l’exercici de transparència i equilibrar les exigències en el
marc del paquet lacti al llarg de la cadena de valor, es considera imprescindible avançar en
la informació a subministrar al sistema unificat d’informació del sector lacti (INFOLAC). Per
a això, és procedent modificar el Reial decret 319/2015, de 24 d’abril, sobre les declaracions
obligatòries a efectuar per primers compradors i productors de llet i productes lactis de
vaca, ovella i cabra, per incloure-hi un nou article que obliga els primers compradors de llet
a declarar les quantitats de llet sense transformar, que inclou tant la llet crua com la que ha
estat sotmesa a escalfament fins a 68 ºC i que segueix sent positiva a la prova de la
fosfatasa alcalina, que ells mateixos han venut a la baula següent de la cadena. Aquesta
informació permet millorar el coneixement sobre la formació del preu de la llet en la cadena
de valor, si bé no s’ha de fer pública en cap moment de manera desagregada.
Finalment, el Reial decret 198/2017, de 3 de març, pel qual es modifiquen el Reial
decret 1728/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix la normativa bàsica de control
que han de complir els operadors del sector lacti i es modifica el Reial decret 217/2004, de
6 de febrer, pel qual es regulen la identificació i registre dels agents, establiments i
contenidors que intervenen en el sector lacti, el Reial decret 752/2011, de 27 de maig, pel
qual s’estableix la normativa bàsica de control que han de complir els agents del sector de
llet crua d’ovella i cabra, el Reial decret 1528/2012, de 8 de novembre, pel qual
s’estableixen les normes aplicables als subproductes animals i els productes derivats no
destinats al consum humà, i el Reial decret 476/2014, de 13 de juny, pel qual es regula el
registre nacional de moviments de subproductes animals i els productes derivats no
destinats al consum humà, va eliminar l’obligatorietat de fer determinades anàlisis de
qualitat de la llet crua (punt crioscòpic, greix, proteïna, extracte sec magre), i les va limitar
únicament a la part sanitària (cèl·lules, gèrmens i antibiòtics).
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Com a corol·lari lògic del que s’exposa, mitjançant el Reial decret 191/2018, de 6 d’abril,
pel qual s’estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries
d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments per al consum humà, i es modifiquen
diversos reials decrets en matèria de ramaderia, es va eliminar l’obligació de notificar a la
base de dades Lletra Q els resultats laboratorials de les anàlisis de qualitat esmentades.
La mateixa situació es dona en el cas de la llet d’ovella i cabra, amb l’eliminació de les
anàlisis esmentades en el Reial decret 752/2011, de 27 de maig, pel qual s’estableix la
normativa bàsica de control que han de complir els agents del sector de llet crua d’ovella i
cabra.
Com sigui que l’eliminació d’aquestes anàlisis podria crear problemes en la transparència
i en la confiança en les transaccions comercials en el sector lacti, convé reincorporar-les i
tornar a introduir les obligacions que descriuen els reials decrets esmentats.
En relació també amb el Reial decret 1728/2007, de 21 de desembre, s’ha de fer una
modificació de caràcter tècnic, per actualitzar el mètode de càlcul dels gèrmens totals
(UFC/ml) sobre la base dels resultats d’un estudi dut a terme pel laboratori europeu de
referència per a la llet i els productes lactis.
El projecte de norma figurava inicialment en el Pla anual normatiu com una modificació
parcial del Reial decret 1363/2012, de 28 de setembre. Tanmateix, fruit de l’anàlisi de les
seves implicacions, atesa l’entitat de les modificacions que s’han de fer i a fi de facilitar-ne
la comprensió, s’ha decidit procedir a derogar el Reial decret esmentat i substituir-lo
completament per aquesta norma. A més, en nom de la simplificació administrativa, és
procedent incorporar a aquest Reial decret el contingut de l’Ordre ARM/3159/2011, d’11 de
novembre, per la qual es regula el Registre nacional d’organitzacions i associacions
d’organitzacions de productors de llet, que també es deroga, i amb això milloren la
seguretat jurídica i el coneixement de l’ordenament pels operadors.
En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han observat els principis de bona regulació que
preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Els principis de necessitat i eficàcia, atès que la norma
és l’instrument més indicat per als interessos que es persegueixen; el principi de
proporcionalitat, ja que conté la regulació imprescindible per atendre les necessitats que
es pretenen cobrir; i el principi de seguretat jurídica, ja que és coherent amb la resta de
l’ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea. A part d’això, la norma és coherent amb
els principis d’eficiència, atès que assegura la màxima eficàcia dels seus postulats amb els
costos més baixos possibles inherents a la seva aplicació, i transparència, ja que s’ha
garantit una àmplia participació en la seva elaboració.
En el procés d’elaboració d’aquesta norma s’han substanciat els tràmits preceptius de
consulta pública prèvia i d’audiència i informació públiques. Així mateix, s’ha sotmès a
consulta de les comunitats autònomes i els sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb
l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 1
de març de 2019,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions preliminars
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té com a objecte establir la normativa bàsica aplicable a:
a) Les relacions contractuals en la cadena de producció i subministrament de llet.
b) El reconeixement d’organitzacions i associacions d’organitzacions de productors
de llet, d’ara endavant organitzacions i associacions, respectivament, i de les organitzacions
interprofessionals en el sector lacti.
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c) Les activitats que han de portar a terme les organitzacions interprofessionals del
sector lacti.
d) La millora de la transparència en el sector lacti, entenent com a tal la disponibilitat
en temps real d’informació veraç i objectiva i l’accés a aquesta en igualtat de condicions
per a compradors i venedors de llet.
e) La regulació de l’oferta de formatges amb denominació d’origen protegida (DOP)
o indicació geogràfica protegida (IGP).
Article 2.

Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les definicions següents:
a) Comercialització: la tinença amb vista a la venda, l’oferta per a la venda, el
subministrament o qualsevol altra forma de posar llet crua al mercat.
b) Llet crua: llet de vaca, ovella o cabra que no hagi estat escalfada a una temperatura
superior a 40 ºC ni sotmesa a un tractament d’efecte equivalent.
c) Productor: és productor, d’acord amb la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per
millorar el funcionament de la cadena alimentària, la persona física o jurídica o el grup de
persones físiques o jurídiques, independentment del règim jurídic, que exerceixi la seva
activitat en la producció ramadera i que sigui titular d’una explotació ramadera dedicada a
la producció làctia destinada a la venda.
d) Operador: la persona física o jurídica del sector lacti, incloent-hi una agrupació,
central o empresa conjunta de compra o de venda, que duu a terme alguna activitat
econòmica en l’àmbit del sector lacti.
e) Comprador: operador que compra llet crua.
f) Primer comprador: operador que compra llet crua a productors de llet de vaca,
ovella i cabra per:
1r Sotmetre-la a recollida, envasament, emmagatzematge, refrigeració o
transformació, encara que ho faci a compte d’altres;
2n Vendre-la a una o diverses empreses que tractin o transformin llet o altres
productes lactis.
g) Venedor: operador que ven llet sense transformar, inclosos els productors.
h) Intermediari: operador que mobilitza o transporta llet crua d’un productor o d’un
altre intermediari a un transformador de llet crua o a un altre intermediari, i en tots els
casos es produeix una transferència de la propietat de la llet. Els intermediaris que comprin
a productors també tenen la consideració de primers compradors.
i) Transformador: operador que adquireix la llet per destinar-ne més del 50 per cent
a la seva transformació en productes lactis.
j) Seu de l’adreça efectiva: el lloc on es prenen les decisions clau comercials i de
gestió, necessàries per dirigir els negocis de l’entitat.
k) Autoritat competent: als efectes del capítol II, és la que preveu l’article 26 de la
Llei 12/2013, de 2 d’agost; als efectes dels capítols III i IV, és l’òrgan competent responsable
del reconeixement, i per al capítol VI, és l’òrgan competent responsable de la resolució.
CAPÍTOL II
Contractació en el sector lacti
Article 3.
lacti.

Obligatorietat de subscripció de contractes i ofertes de contracte en el sector

1. Tots els subministraments de llet crua que tinguin lloc al Regne d’Espanya d’un
productor a un transformador han de ser objecte de contractes escrits entre les parts en
els termes que estableix aquest Reial decret.
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2. Així mateix, en cas que aquest subministrament es realitzi a través d’un o més
intermediaris, cada etapa de la venda ha de ser objecte de contracte escrit entre les parts
en els termes que estableix aquest Reial decret.
3. Addicionalment, els primers compradors han de presentar, amb anterioritat a la
signatura del contracte, una oferta per escrit als productors, en els termes que estableix
l’article 4.
4. Els apartats anteriors també són aplicables als lliuraments de llet de productors
titulars d’explotacions situades fora del territori espanyol a primers compradors que tinguin
la seu de l’adreça efectiva en el territori espanyol.
Article 4.

Requisits mínims de l’oferta de contracte.

1. L’oferta a què es refereix l’article 3 ha de:
a) Presentar-se, almenys, dos mesos abans de la finalització del contracte en vigor i,
en cas que es tracti d’una nova relació contractual, almenys dos mesos abans de l’inici
dels lliuraments de llet.
b) Formalitzar-se per escrit.
c) Ser identificada com a tal i incloure, almenys, la data de presentació i els elements
que estableix l’annex I, que han de ser negociats lliurement per les parts.
d) Proposar una durada mínima d’un any per al contracte.
2. S’han de signar dos exemplars de cada oferta, que han de ser rubricats i
conservats per totes dues parts, almenys, durant un període de dos anys després de la
seva presentació.
3. El productor pot rebutjar la durada mínima d’un any establerta a l’oferta, sempre
que ho faci per escrit i en un termini màxim de 15 dies hàbils.
4. En cas que el primer comprador no vulgui continuar la relació contractual després
de la finalització del contracte en vigor, ho ha de fer saber al productor per escrit amb la
mateixa antelació que estableix la lletra a) de l’apartat 1 d’aquest article.
5. No obstant el que estableix aquest article, es poden subscriure contractes entre un
primer comprador i un productor sense complir el termini mínim de dos mesos que
estableix l’apartat 1.a) d’aquest article, amb l’acord del productor, i la comunicació prèvia
per part del primer comprador a la comunitat autònoma competent on es localitzi
l’explotació del productor, en els casos excepcionals següents:
a) En els casos en què es mantingui la relació existent entre un mateix primer
comprador i un productor, i el nou contracte comporti per al productor una millora en relació
amb el volum, el preu o la durada del contracte. Per a això, hi ha d’haver una rescissió
prèvia del contracte en vigor.
b) Per garantir la recollida de la llet, en cas que un primer comprador hagi rescindit
unilateralment la relació amb un productor.
c) En cas que els lliuraments totals anuals entre un primer comprador i un productor,
en un o més contractes, no superin els 5.000 kg.
d) En tots els altres casos amb caràcter excepcional, acceptats i amb el vistiplau de
l’autoritat competent de la comunitat autònoma.
6. En els contractes automàticament prorrogables i indefinits, i independentment de
les condicions de renovació o pròrroga incloses en el contracte, en cas que una de les
parts vulgui no prorrogar el contracte o no continuar la relació contractual, ho ha de
comunicar de manera fefaent a l’altra part amb, almenys, dos mesos d’antelació a la data
de conclusió del contracte, tret de causa de força major.
7. En els contractes automàticament prorrogables amb una durada inferior a un any,
el primer comprador ha de fer una oferta de contracte per escrit al productor, amb una
durada mínima d’un any per al contracte, prèvia a cada pròrroga o renovació, en els termes
i amb les especificacions que estableix aquest article.
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Requisits del contracte.

1. El contracte a què es refereix l’article 3 d’aquest Reial decret ha de:
a) subscriure’s abans del lliurament de la llet crua,
b) formalitzar-se per escrit, i
c) incloure, almenys, els elements que estableix l’annex I, que han de ser negociats
lliurement i coneguts per les dues parts abans de la signatura del contracte.
2. El preu establert en el contracte pot ser fix, variable o mixt, tal com estableix
l’annex I d’aquest Reial decret.
En cas que s’estableixi un preu variable, aquest s’ha de calcular combinant diversos
factors especificats en aquest, que poden incloure indicadors de mercat que reflecteixin els
canvis en les condicions del mercat, el volum subministrat i/o la qualitat o composició de la
llet crua subministrada.
Els paràmetres als quals sigui referenciat el preu han de ser objectius, verificables,
fàcilment identificables i reproduïbles per les parts, no manipulables i han de procedir de
fonts públiques i accessibles, que també s’han d’especificar en el contracte.
En tots els casos, els preus, a més, es poden ajustar en funció de primes dependents
de factors com: el volum subministrat, la qualitat fisicoquímica o higienicosanitària, o altres
paràmetres.
No es poden aplicar bonificacions o depreciacions sobre el preu que no estiguin
reflectides en el contracte.
3. No es permet l’existència de contractes simultanis entre un mateix comprador i
venedor, de manera que un únic contracte ha de contenir el volum total de llet crua objecte
de la transacció entre un mateix comprador i un mateix venedor. En cas que hi hagi
condicions diferents per a diferents volums de lliuraments de llet, en particular en el cas de
preus diferents, aquestes s’han de recollir en un mateix contracte. En el cas de les
produccions amb qualitat diferenciada: producció ecològica, producció integrada,
denominació d’origen protegida (DOP), indicació geogràfica protegida (IGP), o especialitat
tradicional garantida (ETG), s’han de fer figurar diferenciadament els volums de llet
destinats a la producció de productes lactis emparats per figures de qualitat diferenciada
dels volums no destinats a aquestes produccions, associat cada un als seus preus
corresponents.
4. D’acord amb el que estableix l’article 172 bis del Reglament 1308/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual es crea una organització
comuna de mercats agrícoles i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72,
(CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, el contracte entre el
productor i el primer comprador pot incloure clàusules de repartiment de valor, que
determinin la manera com es reparteixen entre les parts els beneficis i les pèrdues
comercials derivats de l’evolució dels preus de mercat dels productes lactis o de les
primeres matèries.
5. Es pot utilitzar un model de contracte o els contractes tipus que estableix la
Llei 2/2000, de 7 de gener, reguladora dels contractes tipus de productes agroalimentaris,
sempre que aquest inclogui els elements mínims que estableix l’annex I.
6. En aquest cas, s’han de fer les consignacions que requereix el sistema unificat
d’informació del sector lacti (INFOLAC), creat en el Reial decret 319/2015, de 24 d’abril,
sobre declaracions obligatòries a efectuar per primers compradors i productors de llet i
productes lactis de vaca, ovella i cabra. El contracte pot incloure, si així ho acorden les
parts, una clàusula relativa a la conciliació i la vista prèvia per part d’una Comissió de
seguiment constituïda en el si de l’Organització Interprofessional Làctia, en cas que hi hagi
diferències en la interpretació o l’execució del contracte. La Comissió de seguiment ha de
vetllar per la confidencialitat de la informació continguda en els contractes, i pot delegar en
una entitat col·laboradora independent i de solvència acreditada la custòdia dels contractes
i de les dades confidencials corresponents.
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Formalització, subrogació i rescissió del contracte.

1. S’han de signar dos exemplars de cada contracte, i ha de quedar un original en
poder de cadascuna de les parts signants. Els originals dels contractes subscrits han de
ser conservats, almenys, durant un període de dos anys després de la seva finalització per
cadascuna de les parts.
2. En el cas que estableix l’apartat 6 de l’article anterior, s’han de signar tres originals
del contracte, i el tercer ha de quedar sota la custòdia de la Comissió de seguiment de la
Interprofessional Làctia, a la qual es pot remetre per via electrònica. Aquestes
circumstàncies han de quedar reflectides en el contracte.
3. En cas que l’empresa compradora de la llet tingui la seu de l’adreça efectiva en
una comunitat autònoma diferent d’aquella en la qual es fa la recepció de la llet, s’ha de fer
una còpia addicional del contracte, que s’ha de mantenir a l’establiment de recepció. No
obstant això, aquesta còpia no és necessària en cas que es pugui accedir per via
electrònica a l’original del contracte emmagatzemat en els arxius de la seu de l’adreça
efectiva de l’empresa compradora.
4. En cas de canvi de la titularitat de l’explotació productora de la llet objecte de
contracte, el nou titular es pot subrogar al contracte ja existent en vigor, si així ho decideix
i ho notifica a l’altra part, i aquesta no manifesta la seva oposició en el termini màxim de
deu dies hàbils.
5. La rescissió d’un contracte de comú acord abans de la data de finalització que
inclou s’ha de constatar per escrit, i les dues parts n’han de conservar la documentació
justificativa durant un termini mínim de dos anys des de la rescissió, documentació que pot
requerir l’autoritat competent.
Article 7.

Modificacions dels contractes subscrits.

1. Les condicions establertes inicialment en el contracte es poden modificar
excepcionalment mitjançant addendes signades per les dues parts, i sempre abans de la
finalització del contracte que es modifica.
2. No tenen validesa les modificacions que tinguin com a objectiu canviar les
condicions inicials del contracte relatives a la llet que ja s’hagi lliurat, ni es poden modificar
les dates d’entrada en vigor o finalització del contracte. Tampoc no es poden modificar,
mitjançant addendes, el preu pactat, ni el tipus de preu (fix, variable, mixt), ni les primes i
penalitzacions associades als paràmetres de composició i qualitat de la llet, si s’escau.
3. En cas que abans de la finalització de la vigència del contracte s’hagi esgotat la
quantitat de llet corresponent al volum pactat, una vegada aplicada la tolerància establerta,
es pot modificar, previ acord entre les parts, el volum mitjançant addendes, i s’ha de
mantenir invariable la resta d’elements del contracte, en una proporció que comporti com
a màxim una modificació del 25 per cent del volum acordat inicialment.
4. No es consideren vàlids als efectes d’aquest Reial decret els contractes que
incloguin esmenes o ratllades.
Article 8.

Excepció per a les cooperatives.

1. En aplicació de l’apartat 3 de l’article 148 del Reglament 1308/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre, en cas que un productor lliuri la llet a una
cooperativa primer comprador de la qual és soci, no és necessària la formalització per
escrit d’un contracte individualitzat ni de l’oferta prèvia per escrit, sempre que els estatuts
o acords de la cooperativa estableixin, abans que es faci el subministrament de la llet, els
mateixos elements que els que esmenta l’article 5 i aquests siguin coneguts pels
productors. A aquest efecte, hi ha d’haver una comunicació fefaent als interessats, que
s’ha d’incloure en l’acord cooperatiu i ha de ser aprovat per l’òrgan de govern corresponent.
2. En compliment dels termes que estableixen els apartats 1 i 3 de l’article 6, en les
cooperatives que rebin llet dels seus socis productors, els originals o les còpies del
contracte que estableixen aquests apartats s’han de substituir per una còpia dels seus
estatuts o acords on s’estableixin les condicions del subministrament de llet esmentades.
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3. En relació amb la durada mínima d’un any, s’entén complerta sempre que el vincle
entre el productor i la cooperativa establert estatutàriament abraci almenys el període
esmentat.
Article 9.

Limitacions a la comercialització de llet.

1. Queda expressament prohibida la comercialització de llet crua a Espanya que no
s’hagi formalitzat en un contracte en les condicions que estableix el capítol II d’aquest
Reial decret, sense perjudici de la llet crua venuda pel productor directament al consumidor
final o utilitzada per a l’elaboració de productes lactis en una indústria alimentària del
productor. Així mateix, queda prohibida la posada al mercat de llet i productes lactis
elaborats a Espanya a partir de llet crua que no hagi estat adquirida mitjançant la
formalització d’un contracte.
2. Als efectes de comprovar el compliment d’aquesta limitació, el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i les comunitats autònomes han d’establir els
encreuaments informàtics oportuns entre les diferents bases de dades disponibles, en
l’àmbit del Pla de controls que estableix l’article 33 d’aquest Reial decret.
Article 10.

Deure d’informació sobre contractació en el sector lacti.

1. El primer comprador de la llet crua que n’hagi contractat l’adquisició amb un
productor ha de comunicar les dades que inclou l’annex II d’aquest Reial decret tan aviat
com sigui possible i en cap cas en un termini superior a set dies hàbils posteriors a la data
d’inici de vigència del contracte. Aquestes notificacions s’han de fer mitjançant un suport
informàtic, a la base de dades creada a aquest efecte pel Reial decret 319/2015, de 24
d’abril, que estableix el sistema unificat d’informació del sector lacti (INFOLAC).
2. Les rescissions de contracte que tinguin lloc de comú acord abans de la data
prevista inicialment en el contracte les ha de comunicar el primer comprador a INFOLAC
en el termini màxim de set dies hàbils a partir de la data de rescissió.
3. Així mateix, també s’han de notificar a la base de dades totes les addendes fetes
en els contractes tan aviat com sigui possible i en cap cas en un termini superior a set dies
hàbils des de la data d’inici de vigència d’aquestes.
4. Amb aquesta finalitat, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’establir un
model per a l’enviament de dades, així com la descripció de l’estructura del fitxer informàtic
que s’ha d’utilitzar per als enviaments esmentats.
5. En els casos en què l’autoritat competent de la comunitat autònoma ho consideri
oportú, sempre que el primer comprador sigui una persona física, les dades que inclou
l’annex II es poden presentar mitjançant un document registrat en suport de paper, i la
comunitat autònoma és la responsable de gravar-les en la base de dades.
6. Així mateix, la subrogació en el contracte en vigor en el cas de canvi de titularitat
de l’explotació l’ha de comunicar el primer comprador a l’autoritat competent de la
comunitat autònoma en el termini màxim de set dies hàbils a comptar a partir del termini
que estableix l’article 6.4. Aquesta ha de procedir a registrar-la a INFOLAC tan aviat com
sigui possible.
CAPÍTOL III
Organitzacions de productors de llet
Article 11. Requisits mínims de les organitzacions per al reconeixement.
1. Han de ser reconegudes com a organitzacions de productors de llet en l’àmbit de
l’article 161 del Reglament (CE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17
de desembre, d’ara endavant organitzacions, totes les entitats jurídiques o parts clarament
definides d’entitats jurídiques, de caràcter civil o mercantil, que ho sol·licitin i que:
a)

Es creïn per iniciativa dels productors.
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b) Estiguin constituïdes per productors les explotacions dels quals estiguin inscrites
de conformitat amb el Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i regula
el Registre general d’explotacions ramaderes, amb el tipus de subexplotació «reproducció
per a producció de llet» o «mixta».
c) Ofereixin les garanties suficients sobre l’execució correcta de les seves activitats,
tant pel que fa a la durada com a l’eficàcia i a la concentració de l’oferta.
d) Disposin d’estatuts que compleixin el que estableix l’article 13 d’aquest Reial
decret i es regeixin per un funcionament democràtic de conformitat amb aquests.
2. En cas que una part d’una entitat jurídica vulgui obtenir el reconeixement, ha de
complir els requisits que estableix l’annex III.
3. Les organitzacions han d’agrupar un mínim de producció comercialitzable anual,
tal com recullen l’article 16 i l’annex IV d’aquest Reial decret.
4. En cas que una organització vulgui ser reconeguda per a diferents espècies, s’han
de complir les exigències relatives a cadascuna de les espècies en relació amb la
producció mínima comercialitzable.
5. Un productor no pot ser membre de més d’una organització de productors de llet
de la mateixa espècie, llevat que sigui titular de més d’una explotació, de conformitat amb
el Reial decret 479/2004, de 26 de març.
6. Un productor únicament pot ser membre de l’organització que comercialitzi la seva
producció.
Article 12.

Funcions de les organitzacions.

1. Per poder ser reconegudes, les organitzacions han de portar a terme la funció
principal de concentració de l’oferta i la comercialització de la producció dels seus
membres.
2. A més, han d’exercir almenys una de les funcions següents:
a) Garantir que la producció es planifiqui i s’ajusti d’acord amb la demanda, sobretot
pel que fa a la qualitat i a la quantitat.
b) Optimitzar els costos de producció i estabilitzar els preus de producció.
3. L’organització ha de disposar dels mitjans materials i humans necessaris per portar
a terme, almenys, la funció que estableix l’apartat 1, així com aquella o aquelles funcions
que exerceixi entre les de caràcter opcional. Amb aquesta finalitat ha d’elaborar una
memòria que detalli aquests mitjans, així com les funcions per a les quals l’organització
sol·licita el reconeixement i les activitats que ha de dur a terme per desplegar les funcions
esmentades, i ha de conservar tota la documentació justificativa del desplegament
d’aquestes. La memòria ha d’estar a disposició dels socis de l’organització, i també s’ha de
presentar anualment als seus òrgans de govern corresponents.
Article 13.

Estatuts de les organitzacions.

1. Els estatuts de les organitzacions han de preveure, almenys, els termes següents:
a) Els procediments de fixació, adopció i modificació de les normes que preveuen els
apartats següents.
b) La imposició, si s’escau, als membres, de contribucions financeres per al
finançament de l’organització i el procediment de recaptació.
c) Les normes que garanteixin als productors associats el control democràtic de la
seva organització i de la presa de decisions d’aquesta.
d) Les normes relatives a l’admissió de nous membres.
e) El termini mínim de comunicació de renúncia dels socis.
f) La data d’efecte de la renúncia, amb criteris generals que evitin discriminacions
entre associats.
g) Les causes de força major admeses per ser baixa en un període inferior al que
estableix la lletra e) d’aquest apartat.
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h) Les condicions en què s’ha de fer l’externalització d’activitats en cas de fer ús de
l’article 18.
i) Les normes comptables i pressupostàries necessàries per al funcionament de
l’organització.
j) Les sancions per incompliment de les obligacions estatutàries, en particular per
incompliments:
1r
2n
3r
4t

Del període mínim d’adhesió.
Del volum de llet compromesa en el mandat de negociació que estableix l’article 24.
De l’impagament de les contribucions financeres i
De les normes establertes per l’organització.

2. Els estatuts de les organitzacions han de preveure les obligacions següents per als
seus membres per al compliment dels seus fins:
a) Aplicar les normes adoptades per l’organització, en particular aquelles en matèria
de notificació.
b) Comprometre’s a un període mínim d’adhesió, que no ha de ser inferior a dos
anys. En cas que vulguin ser baixa, una vegada conclòs el termini esmentat, han de
comunicar per escrit la renúncia a la qualitat de membre amb l’antelació establerta per
l’organització.
c) Facilitar la informació sol·licitada per l’organització, rellevant als efectes de les
funcions atribuïdes a l’organització o a efectes estadístics.
Article 14.

Període mínim d’adhesió.

1. Els productors han de complir un període mínim d’adhesió a l’organització de dos
anys. En cas d’incompliment d’aquest període mínim, els productors no poden sol·licitar
l’alta en una altra organització durant un període d’un any a comptar de la data de la baixa
efectiva, sense perjudici del que estableixin addicionalment els estatuts de l’organització.
No obstant això, s’han de tenir en compte les consideracions següents:
a) Els membres d’una organització que es dissolgui a través dels seus òrgans de
govern, per causes alienes a la voluntat dels seus socis i sense prèvia consulta, no han de
ser objecte de la penalització anterior.
b) Quan els membres d’una organització hagin acceptat la dissolució exercint el
funcionament democràtic de decisió que recullen els seus estatuts, han de ser objecte de
la penalització anterior.
2. Els membres de les organitzacions que vulguin ser baixa en una organització ho
han de comunicar a aquesta tan aviat com sigui possible. En els casos de canvis de
titularitat d’una explotació, el nou titular ha de sol·licitar, si ho vol, la seva inclusió en
l’organització.
Article 15.

Reconeixement de les organitzacions.

1. El reconeixement de les organitzacions correspon a l’òrgan competent que
determini la comunitat autònoma on estigui establerta la seva seu de l’adreça efectiva,
sense perjudici de la sol·licitud de cooperació interadministrativa amb altres
administracions, quan sigui necessari.
2. La sol·licitud de reconeixement, acompanyada, almenys, amb la documentació
que especifica l’annex V d’aquest Reial decret, s’ha de presentar pels mitjans electrònics
que determinin les comunitats autònomes o les ciutats de Ceuta i Melilla, d’acord amb els
que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
3. En compliment de l’article 161.3.a) del Reglament (CE) núm. 1308/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, l’autoritat competent disposa d’un
termini màxim de quatre mesos per resoldre la sol·licitud de reconeixement.
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4. Es poden reconèixer organitzacions transnacionals constituïdes per productors de
diferents estats membres, que 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 al Regne d’Espanya, l’autoritat competent on radiqui la seu de
l’adreça efectiva del 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 organització transnacional que no tingui la seu
al Regne d’Espanya han d’aportar tota la documentació i informació que els sigui requerida
a petició de l’Estat membre responsable del reconeixement, a través de la Direcció General
de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Article 16.

Producció comercialitzable.

1. El volum de la producció comercialitzable als efectes del reconeixement de les
organitzacions s’ha de calcular sobre la base de les quantitats de llet crua subministrades
pels seus membres. El càlcul s’ha de fer utilitzant les últimes dotze declaracions de
lliuraments de llet disponibles en el moment de comprovació del compliment del mínim de
producció comercialitzable anual, per part de l’autoritat competent.
2. Amb l’objectiu que els òrgans competents de les comunitats autònomes o les
ciutats de Ceuta i Melilla, responsables del reconeixement de les organitzacions, puguin
comprovar el compliment dels requisits relatius a la producció comercialitzable mínima, el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’adoptar els cursos de coordinació i
comunicació oportuns amb aquestes.
Article 17.

Associacions d’organitzacions de productors de llet.

1. Han de ser reconegudes com a associacions d’organitzacions de productors de llet
en l’àmbit de l’article 156 del Reglament (CE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre, totes les entitats amb personalitat jurídica pròpia o part
d’aquestes, constituïdes per iniciativa de les organitzacions reconegudes de conformitat amb
el que preveu aquest Reial decret, que així ho sol·licitin a l’autoritat competent i compleixin
els requisits que preveu aquest Reial decret i les condicions que estableix l’article 161.1 del
Reglament (CE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
2. Es pot constituir una associació mitjançant la unió de diverses organitzacions que
han estat reconegudes per a diferents espècies.
3. Les associacions reconegudes en aplicació dels apartats anteriors poden exercir
qualsevol de les funcions de les organitzacions que recull l’article 12.
4. El reconeixement de les associacions correspon a l’òrgan competent que determini
la comunitat autònoma on radiqui la seu de l’adreça efectiva de l’entitat sol·licitant.
5. Es poden reconèixer associacions transnacionals constituïdes per organitzacions
reconegudes de diferents estats membres, que han de fixar la seva seu a l’Estat membre
en què disposin d’un nombre significatiu de membres o organitzacions afiliades o un volum
o valor significatiu de producció comercialitzable. En cas que la seu se situï a Espanya,
l’autoritat competent on radiqui la seu de l’adreça efectiva del 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 associació que no tingui la seu a Espanya
han d’aportar tota la documentació i informació que els sigui requerida a petició de l’Estat
membre responsable del reconeixement, a través de la Direcció General de Produccions i
Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Article 18.

Externalització d’activitats.

1. Les organitzacions i les associacions reconegudes poden externalitzar qualsevol
de les seves activitats, diferents de la producció, a qualsevol empresa, incloses les seves
empreses filials, en les condicions que estableixen aquest article i l’article 155 del
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
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2. S’entén per empresa filial als efectes de l’apartat anterior l’entitat que està
controlada directament o indirectament per una organització o una associació de la manera
següent:
a) Mitjançant una participació significativa, que superi el 50% del capital social o dels
drets de vot.
b) O pel dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de l’òrgan d’administració,
direcció o control d’aquesta.
c) O pel dret a exercir-hi una influència dominant, en virtut d’un contracte subscrit
amb aquesta o d’una clàusula estatutària seva.
3. En cas que s’apliqui l’apartat 1, les organitzacions i les associacions que
externalitzin qualsevol de les seves activitats han de subscriure acords comercials per
escrit que garanteixin que l’organització o l’associació manté el control i la supervisió de la
realització de l’activitat que s’estigui portant a terme.
4. Els acords que estableix l’apartat anterior, així com les actuacions dutes a terme i
els resultats d’aquestes, s’han d’incloure en la memòria de funcions de l’organització o
l’associació, i s’han de presentar als socis i als seus òrgans de govern anualment.
Article 19. Acords, decisions i pràctiques concertades de les organitzacions i associacions
de productors de llet.
1. Les organitzacions i les associacions reconegudes poden arribar a acords,
decisions i pràctiques concertades, que es refereixin a la producció o venda de productes
lactis o la utilització d’instal·lacions comunes d’emmagatzematge, tractament o
transformació de productes lactis, en les condicions que estableix l’article 209 del
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre,
sempre que no posin en perill els objectius de l’article 39 del Tractat de funcionament de la
Unió Europea.
2. No es pot arribar a acords, decisions i pràctiques concertades que comportin
l’obligació de cobrar un preu idèntic o per mitjà dels quals quedi exclosa la competència.
3. Els acords, les decisions i les pràctiques concertades que compleixin les condicions
anteriors no estan prohibits ni requereixen una aprovació prèvia per part de les autoritats
competents. No obstant això, les organitzacions i les associacions reconegudes poden
sol·licitar un dictamen de la Comissió Europea sobre la compatibilitat d’aquests acords,
decisions i pràctiques concertades amb els objectius de l’article 39 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea, en les condicions que estableix l’article 209 del
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
4. En cas que una organització sol·liciti el dictamen de la Comissió Europea, aquest
s’ha de comunicar a les autoritats competents de les comunitats autònomes, al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.
Article 20. Registre nacional d’organitzacions i associacions d’organitzacions de
productors de llet.
1. Les organitzacions i les associacions reconegudes d’acord amb el que estableix
aquest Reial decret s’han d’inscriure en el Registre nacional d’organitzacions i associacions
de productors de llet, ubicat a la base de dades PROLAC, sistema informàtic adscrit al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
2. La informació corresponent a les organitzacions i les associacions reconegudes
per a la seva inscripció en el registre l’han de gravar en el sistema informàtic PROLAC les
comunitats autònomes o les ciutats de Ceuta i Melilla. Les dades a registrar han de
contenir almenys la informació que detalla l’article 21.
3. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de publicar a la seva pàgina web
una llista actualitzada amb les organitzacions i les 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 comercialitzable,
adreça i telèfon de la seu de l’organització o l’associació.
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Deure d’informació sobre les organitzacions de productors.

1. Les autoritats competents de les comunitats autònomes han de registrar en el
sistema informàtic PROLAC la informació següent, en el termini màxim de trenta dies des
que es va fer la sol·licitud o comunicació:
a) Els reconeixements de les organitzacions mitjançant la seva alta a PROLAC, amb
la informació següent:
1r Denominació, NIF, naturalesa jurídica, adreça, codi postal, comunitat autònoma,
província, municipi, telèfon, fax i correu electrònic, indicació de la/les espècie/s animal/s
que representa.
2n Indicació de si realitza la posada al mercat de la llet a través de la seva pròpia
estructura o no.
3r Data de reconeixement per espècie.
4t Funcions per a les quals s’ha concedit el reconeixement.
5è En relació amb cadascun dels socis: DNI o NIF, codis d’explotació REGA dels
titulars membres de l’organització, data d’incorporació a l’organització.
b) Els reconeixements de les associacions, mitjançant la seva alta a PROLAC, amb
la informació següent:
1r Denominació, NIF, naturalesa jurídica, adreça, codi postal, comunitat autònoma,
província, municipi, telèfon, fax i correu electrònic, indicació de la/les espècie/s animal/s
que representa.
2n Indicació de si realitza la posada al mercat de la llet a través de la seva pròpia
estructura o no.
3r Data de reconeixement per espècie.
4t Funcions per a les quals s’ha concedit el reconeixement.
5è En relació amb cadascuna de les organitzacions que en formen part: denominació,
NIF, naturalesa jurídica.
c) Les retirades de reconeixement de les organitzacions o les associacions, amb
indicació de la data, per a cadascuna de les espècies per a les quals estiguin reconegudes,
si s’escau.
d) Les modificacions en la informació dels apartats a) i b), incloses les altes i baixes
de membres.
2. Les organitzacions i les associacions han de comunicar a les autoritats competents
de les comunitats autònomes, a les quals es poden remetre per via telemàtica:
a) Totes les modificacions en la informació que contenen els apartats a) i b) en el
termini màxim de quinze dies hàbils.
b) Una memòria sobre el nivell de consecució de les funcions exercides l’any anterior,
abans de l’1 d’abril de cada any.
3. Les autoritats competents de les comunitats autònomes, en col·laboració amb el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, han de mantenir actualitzat el sistema
informàtic PROLAC.
4. Els membres de les organitzacions que vulguin cursar baixa en una organització
ho han de comunicar a aquestes tan aviat com sigui possible.
Article 22.

Retirada del reconeixement.

1. Mitjançant una resolució de l’autoritat competent després del procediment
administratiu corresponent, es declara extingit el reconeixement de les organitzacions o les
associacions 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 o associació, i de les
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responsabilitats que puguin derivar com a conseqüència de les actuacions portades a
terme durant el període en el qual l’entitat tenia el reconeixement.
b) Per incompliment dels requisits mínims de les organitzacions o les associacions i
en particular de les funcions que enumera la memòria a què es refereix l’apartat 3 de
l’article 12. Per a això, s’ha de valorar la memòria que estableix l’article 21.2.b).
c) Quan es detecti l’incompliment sobrevingut dels criteris del reconeixement.
2. La comprovació per les autoritats competents de les comunitats autònomes o les
ciutats de Ceuta i Melilla del requisit relatiu a la producció mínima comercialitzable de les
organitzacions i les associacions reconegudes s’ha de fer a data 1 d’abril de cada any, i
amb aquesta finalitat el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’habilitar la consulta
corresponent en la base de dades PROLAC.
3. En cas que es detecti l’incompliment del requisit esmentat, dins d’un percentatge
que no superi el 20 per cent, l’organització o l’associació disposa d’un període de sis
mesos per corregir l’incompliment. Passat aquest temps sense que l’incompliment se
solucioni, la retirada del reconeixement es fa efectiva. En aquesta comprovació també s’ha
de verificar que els productors mantenen una explotació ramadera dedicada a la producció
làctia en els termes que estableix l’article 11.1.b).
4. Als efectes de comprovar el compliment dels requisits de les organitzacions i les
associacions reconegudes, amb vista al manteniment o la retirada del reconeixement
esmentat, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i les comunitats autònomes han
d’establir els controls oportuns entre les diferents bases de dades disponibles en l’àmbit
del Pla de controls que estableix l’article 33.
CAPÍTOL IV
Negociacions contractuals en el sector de la llet i els productes lactis
Article 23.

Negociacions contractuals per part de les organitzacions i associacions.

1. Les organitzacions i les associacions reconegudes sobre la base del que estableix
el capítol III d’aquest Reial decret poden negociar, en nom dels seus membres productors,
tots els elements dels contractes que estableix l’annex I, inclòs el preu. La negociació es
pot portar a terme:
a) Per una part o per la totalitat de la producció comercialitzable de l’organització o
l’associació.
b) Si el preu negociat és el mateix o no per a la producció comercialitzable d’alguns
o tots els seus membres.
c) Amb transferència de la propietat de la llet crua dels ramaders a l’organització de
productors o sense.
2. En els casos en què no hi hagi transferència de la propietat de la llet a l’organització,
ha de ser el productor qui subscrigui el contracte amb el primer comprador. En aquest cas,
l’oferta que estableix l’article 3.3 s’ha de presentar a l’organització perquè la traslladi als
productors.
3. En els casos en què s’hagi transferit la propietat del productor membre a les
organitzacions o les associacions, han de ser les organitzacions o les associacions les que
subscriguin els contractes subjectes a negociació. Aquesta condició també és aplicable a
les organitzacions de naturalesa jurídica cooperativa.
4. En cas que després de la negociació s’arribi a un acord entre les parts sobre els
termes dels contractes, les parts han de subscriure un acord amb caràcter vinculant, que
han de signar les dues parts i s’ha de conservar, almenys, durant dos anys després de la
signatura.
5. En tot cas, les organitzacions o les associacions han de conservar la documentació
justificativa del procés de negociació que s’hagi portat a terme.
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6. Els apartats anteriors no s’apliquen a les organitzacions o les associacions
reconegudes, incloses les cooperatives, que transformin tota la llet crua dels seus
membres.
7. Les organitzacions o les associacions han de comunicar a l’autoritat competent de
la comunitat autònoma o les ciutats de Ceuta i Melilla responsable del seu reconeixement,
abans de l’inici de la negociació de les condicions dels contractes, el volum estimat de llet
crua objecte de la negociació, així com el període de temps en què s’estima que s’ha de
subministrar el volum esmentat. Anualment, abans del 31 de gener, han de comunicar el
volum total de llet que realment ha estat objecte de negociació durant l’any anterior.
Aquesta comunicació ha d’anar acompanyada de documents justificatius de la negociació,
incloent-hi els acords de contracte assolits com a resultat de la negociació.
8. Les autoritats competents de les comunitats autònomes o les ciutats de Ceuta i
Melilla han de comunicar anualment a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abans del 15 de febrer de cada any, el
volum total de llet subjecte a negociació durant l’any anterior, que els hagin comunicat les
organitzacions i les associacions, en compliment de l’apartat anterior.
Article 24.

El mandat de negociació.

1. En cas que els socis d’una organització o una associació que porti a terme la
negociació de les condicions de contractació dels seus membres estiguin interessats que
aquesta organització o associació porti a terme la negociació de la seva llet, han d’emetre
un mandat a l’organització o l’associació porti a terme la negociació esmentada. Se
n’exceptuen els casos en què la llet crua estigui subjecta a una obligació de lliurament
derivada de la pertinença a una cooperativa, de conformitat amb les condicions dels
estatuts de la cooperativa o les normes i decisions que aquests preveuen.
2. El volum cedit pel soci de l’organització o l’associació en el mandat de negociació
ha de ser del 100% del seu volum de producció comercialitzable, calculat segons el que
estableix l’article 16. Aquest volum es pot dividir en diversos contractes amb diversos
primers compradors.
3. El mandat té una vigència mínima de dos anys, coincident amb el període mínim
d’adhesió a l’organització. Passat aquest termini, es prorroga de manera indefinida, llevat
que hi hagi una manifestació expressa de l’interessat, que l’ha de comunicar a l’organització
amb una antelació mínima de dos mesos.
4. El mandat de negociació és vinculant i exclusiu, la qual cosa implica que:
a) Només es pot emetre un mandat de negociació dels contractes vinculats a la
producció d’un titular d’una explotació a una única organització o associació per espècie,
excepte en el cas que preveu l’article 11.5, i en cap cas un contracte no pot ser negociat
en nom d’un mateix productor per dues organitzacions.
b) Una vegada emès el mandat esmentat, el soci no pot negociar individualment les
condicions de contractació de la llet compromesa en el mandat.
Article 25. Limitacions a les negociacions contractuals per part de les organitzacions i
associacions.
1. La negociació per part de l’organització o l’associació mai no s’ha de referir a un
volum total de llet que sigui superior al 3,5 per cent de la producció total de la Unió
Europea, ni ha de superar el 33 per cent de la producció total d’Espanya, o, en el cas de
les organitzacions transnacionals, del percentatge esmentat en els estats membres en
l’àmbit territorial dels quals actuï l’organització transnacional.
2. En els supòsits en què la negociació l’efectuï una associació, aquest percentatge
s’ha computar en relació amb el resultat de l’agregació dels volums de producció de totes
les organitzacions que engloba aquesta associació d’organitzacions.
3. Per a la determinació del volum que estableix l’apartat 1, s’han d’utilitzar les dades
que publica anualment la Comissió de la Unió Europea.
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4. Encara que no se superin els llindars que esmenta l’apartat 1, la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència pot decidir que no es puguin realitzar les negociacions de
les organitzacions o les associacions o que s’hagin de reobrir, si en un cas concret
considera que es pot excloure la competència o que les pimes dedicades a la transformació
de llet crua es puguin veure perjudicades greument.
Per a un exercici adequat de la funció esmentada, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació ha de proporcionar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència la
informació que aquesta sol·liciti sobre això. En cas que la producció a la qual es refereix la
negociació correspongui a més d’un Estat membre, és la Comissió de la Unió Europea
l’autoritat amb la capacitat esmentada.
5. Als efectes de comprovar el compliment d’aquesta limitació i dels termes en què es
duguin a terme les negociacions sobre la base del que estableix aquest Reial decret, el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i les comunitats autònomes han d’establir els
controls oportuns, en l’àmbit del Pla de controls que estableix l’article 33 d’aquest Reial decret.
Article 26.

Sistema de mediació.

1. S’estableix un sistema de mediació específic i complementari per al sector lacti,
que s’ha de desplegar en els termes que estableix aquest Reial decret i se suma al sistema
de mediació que estableix l’article 16.1 de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per
millorar el funcionament de la cadena alimentària.
2. Si durant un procés de negociació de les condicions d’un contracte no s’arriba a un
acord entre una organització i el comprador de la llet, en els casos en què hi hagi una
oferta prèvia per escrit o per qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància del seu
contingut, les dues parts, de comú acord, es poden acollir a un sistema de mediació.
3. El sistema de mediació s’ha de dur a terme mitjançant l’acte de mediació
corresponent, per 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, seguint el procediment
que estableix el títol IV de la Llei esmentada.
4. Poden ser objecte de la mediació tots els elements del contracte, en particular el
preu i el volum de llet objecte del contracte.
CAPÍTOL V
L’Organització Interprofessional Làctia
Article 27.

Funcions de l’Organització Interprofessional Làctia.

D’acord amb l’article 3 de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, i amb l’article 157.3 del
Reglament (CE) núm. 1308/2013 del Consell, de 17 de desembre de 2013, l’Organització
Interprofessional Làctia (INLAC) ha d’exercir una o diverses de les funcions següents:
a) Portar a terme actuacions que permetin un millor coneixement, més eficiència i
més transparència de la producció i els mercats, mitjançant la publicació de dades
estadístiques sobre preus, volums i durada de contractes conclosos, i proporcionar anàlisis
de l’evolució futura del mercat a escala regional, nacional i internacional.
b) Contribuir a una millor coordinació de la posada al mercat dels productes del
sector de la llet i els productes lactis, en particular mitjançant treballs de recerca i estudis
de mercat.
c) Promoció del consum de llet i productes lactis en els mercats interiors i exteriors i
subministrament d’informació sobre això.
d) Exploració de possibles mercats d’exportació.
e) Elaboració de models de contractes compatibles amb la legislació europea, tenint
en compte la necessitat d’aconseguir condicions equitatives de competència i d’evitar les
distorsions del mercat. En el supòsit que aquests models continguin indicadors de mercat,
han de ser objectius i transparents, i no poden, en cap cas, ser manipulables o encobrir la
fixació de preus mínims.
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f) Promocionar i difondre el coneixement de les produccions, en particular mitjançant
la divulgació d’informació i recerca necessàries per orientar la producció cap a productes
més adaptats a les necessitats del mercat i als gustos i les aspiracions dels consumidors,
especialment en matèria de qualitat dels productes i protecció del medi ambient, i facilitant
la informació adequada als consumidors.
g) Manteniment i desenvolupament del potencial de producció del sector lacti, en
particular promovent la innovació i el suport als programes de recerca aplicada al
desenvolupament. Amb la finalitat d’explotar tot el potencial de la llet i els productes lactis,
especialment per al desenvolupament de productes de valor afegit i més atractius per al
consumidor.
h) Dur a terme actuacions que tinguin per objecte una millor defensa del medi
ambient i la recerca de mètodes que permetin limitar l’ús de productes veterinaris, millorar
la gestió d’altres entrades i millorar la seguretat dels aliments i la salut dels animals.
i) Desenvolupament de mètodes i d’instruments que permetin millorar la qualitat dels
productes en totes les fases de producció i comercialització.
j) Revalorar el potencial de l’agricultura ecològica i protegir i promocionar aquesta
agricultura, així com l’elaboració de productes amb denominació d’origen, segells de
qualitat i indicacions geogràfiques, i fomentar la producció integrada o d’altres mètodes de
producció respectuosos amb el medi ambient.
k) Foment de la producció integrada i d’altres mitjans de producció respectuosos amb
el medi ambient.
l) Establir clàusules normalitzades de repartiment del valor, inclosos els beneficis i les
pèrdues comercials, que determinin la manera com es reparteixen entre si l’evolució dels
preus de mercat pertinents dels productes lactis o altres mercats de primeres matèries.
m) Aplicar mesures de prevenció i gestió de la salut animal, dels riscos fitosanitaris i
mediambientals.
Article 28.

Acords, decisions i pràctiques concertades en el sector lacti.

En el marc del que estableix l’article 7 de la Llei 38/1994, de 30 de desembre,
reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, que estableix que
aquestes s’han d’ajustar, per a l’adopció dels seus acords, a les normes i els principis que
recull la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, i a les disposicions
reguladores d’aquesta matèria en el dret de la Unió Europea, l’Organització
Interprofessional Làctia (INLAC), reconeguda d’acord amb la Llei esmentada, pot arribar a
acords, decisions i pràctiques concertades, en les condicions que estableix aquest article,
que tinguin per objecte portar a terme les activitats que preveu l’article 157.3 c) del
Reglament (CE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
En cap cas no es pot arribar a acords, decisions o pràctiques concertades que:
a) Puguin comportar qualsevol forma de compartimentació de mercats.
b) Puguin afectar el funcionament correcte de l’organització de mercats.
c) Puguin produir distorsions de la competència, sense que siguin imprescindibles
per a la consecució d’objectius de la política agrària comuna.
d) Suposin la fixació de preus o quotes.
e) Puguin crear discriminació o eliminar la competència en relació amb una proporció
important dels productes de què es tracti.
CAPÍTOL VI
Regulació d’oferta en formatges
Article 29.

Mesures per a la regulació de l’oferta.

Les organitzacions i les organitzacions interprofessionals reconegudes en aplicació
d’aquest Reial decret, i els grups d’operadors a què es refereixen l’article 3.2 i l’article 49.1
del Reglament (CE) núm. 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
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novembre, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, poden
sol·licitar a les autoritats competents l’establiment de normes vinculants per a la regulació
de l’oferta de formatges que es beneficiïn d’una denominació d’origen protegida (DOP) o
d’una indicació geogràfica protegida (IGP) de conformitat amb el que estableix l’article 5
del Reglament (CE) núm. 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
novembre, en les condicions que estableixen aquest capítol i l’article 150 del Reglament
(CE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
Article 30.

Presentació de la sol·licitud per a l’adopció de mesures.

1. Les sol·licituds es poden presentar per qualsevol dels mitjans electrònics a què es
refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i s’han d’adreçar a l’òrgan competent
de la comunitat autònoma en què radiqui la seu de l’adreça efectiva de l’organització en el
cas de DOP i IGP l’àmbit de les quals es redueixi a una comunitat autònoma, o al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació en el cas de DOP i IGP l’àmbit de les quals superi una
comunitat autònoma, i han d’incloure les possibles normes proposades per a la regulació
de l’oferta.
2. En el cas de les sol·licituds adreçades al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, l’òrgan competent per tramitar-les és la Direcció General de Produccions i
Mercats Agraris, amb l’informe previ de la Direcció General de la Indústria Alimentària.
3. La sol·licitud ha d’incloure un acord previ entre les parts a la zona geogràfica
establerta d’acord amb l’article 7.1.c) del Reglament 1151/2012 del Parlament Europeu i
del Consell, de 21 de novembre, subscrit com a mínim entre dues terceres parts dels
productors de llet o els seus representants que suposin almenys dues terceres parts de la
llet crua utilitzada per a la fabricació de formatges als quals es refereix l’article 29 d’aquest
Reial decret.
4. L’autoritat competent de la comunitat autònoma o el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, segons l’àmbit competencial, en cas que ho considerin necessari, poden exigir
que l’acord previ que estableix l’apartat anterior se subscrigui entre les dues terceres parts
dels productors del formatge esmentat que representin almenys dues terceres parts de la
producció d’aquest formatge a la zona geogràfica establerta d’acord amb l’article 7.1.c) del
Reglament (CE) núm. 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre.
5. La zona geogràfica d’origen de la llet crua que preveu el plec de condicions dels
formatges que es beneficien d’una IGP ha de ser la mateixa que la zona geogràfica que
preveu l’article 7.1.c) del Reglament (UE) núm. 1151/2012, en relació amb aquests
formatges.
Article 31.

Resolució de la sol·licitud.

1. L’òrgan competent ha de resoldre, vista la sol·licitud presentada, establir o no
mesures per a la regulació de l’oferta, amb especificació de la llista de mesures aplicables
incloses en la resolució esmentada i el període de temps d’aplicació de les mesures, que
ha de ser com a màxim de tres anys, prorrogables prèvia sol·licitud nova.
2. Llevat de norma en contra de la comunitat autònoma corresponent, el termini
màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos, comptats des de la data
en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’Administració o l’organisme
competent per tramitar-la. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi dictat i
notificat la resolució, la sol·licitud s’entén estimada per silenci administratiu.
3. Les mesures esmentades les ha de comunicar, si s’escau, l’autoritat competent de
la comunitat autònoma al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en els tres dies hàbils
següents a la signatura de la resolució. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de
comunicar a la Comissió de la Unió Europea totes les resolucions dictades en un termini
màxim d’una setmana des de la signatura de la resolució.
4. L’autoritat competent que aprovi una norma per a la regulació de l’oferta de
formatges ha de fer pública la norma esmentada a través de la divulgació en el butlletí o
diari oficial corresponent.
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5. De conformitat amb el que estableix l’article 174 del Reglament (CE) núm.
1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, la Comissió de la Unió
Europea pot adoptar en qualsevol moment actes d’execució que exigeixin la derogació de
les mesures per a la regulació de l’oferta en formatges que conté aquest capítol si comprova
que no es respecten les condicions que estableix l’article 32, impedeixen o distorsionen la
competència en una part substancial del mercat interior, menyscaben el lliure comerç o
comprometen l’assoliment dels objectius de l’article 39 TFUE.
Article 32.

Normes per a la regulació de l’oferta.

1. Les normes establertes per l’autoritat competent per regular l’oferta han de complir
els requisits següents:
a) Només regulen l’oferta del producte de què es tracti i tenen per objecte adequar
l’oferta del formatge esmentat a la demanda.
b) Només tenen efecte en el producte de què es tracti.
c) No perjudiquen el comerç de productes diferents dels afectats per les normes.
d) No tenen per objecte cap transacció posterior a la primera comercialització del
formatge de què es tracti.
e) No permeten la fixació de preus, inclosos els fixats amb caràcter indicatiu o de
recomanació.
f) No bloquegen un percentatge excessiu del producte de què es tracti, que d’una
altra manera quedaria disponible.
g) No donen lloc a discriminació, no suposen un obstacle per als nous operadors del
mercat, ni afecten negativament els petits productors.
h) Contribueixen a mantenir la qualitat o el desenvolupament del producte de què es
tracti.
i) S’apliquen sense perjudici de l’article 149 del Reglament (CE) núm. 1308/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
2. Les autoritats competents han de fer controls per garantir el compliment de
l’apartat 1 d’aquest article, i poden derogar les normes aprovades quan es comprovi que
no s’han complert les condicions esmentades.
CAPÍTOL VII
Control i règim sancionador
Article 33.

Control oficial.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i l’Agència d’Informació i Control
Alimentaris en l’àmbit de les seves competències, i en col·laboració amb les comunitats
autònomes, han d’establir un pla de controls per comprovar el compliment d’aquest Reial
decret, que ha d’incloure, entre altres aspectes:
a)
b)

El percentatge de controls administratius i sobre el terreny a realitzar.
Les pautes per a la realització dels controls oficials.

2. Els controls es poden realitzar sobre el productor, sobre el comprador de la llet o
bé sobre les organitzacions, les associacions, les organitzacions interprofessionals
reconegudes en aplicació d’aquest Reial decret, i els grups d’operadors a què es refereixen
l’article 3.2 i article 49.1 del Reglament (CE) núm. 1151/2012 del Parlament Europeu i del
Consell, de 21 de novembre.
3. Aquests controls es poden compatibilitzar amb qualsevol altre de realitzat per la
mateixa autoritat competent i sense perjudici de l’aplicació eventual de la normativa de
competència.
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Règim sancionador.

En cas d’incompliment d’aquest Reial decret, és aplicable el règim sancionador que
estableixen la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la
cadena alimentària, la Llei 6/2015, de 12 de maig, de denominacions d’origen i indicacions
geogràfiques protegides d’àmbit territorial supraautonòmic, pel que fa al règim sancionador
en matèria de declaracions obligatòries de lliuraments de llet crua i contractes, així com de
l’oferta i la resta de normativa aplicable a aquest efecte, sense perjudici de les
responsabilitats civils, penals o administratives d’un altre ordre que hi puguin concórrer.
Article 35.

Col·laboració entre administracions públiques.

1. Les diferents administracions públiques competents han d’ajustar les actuacions
que duguin a terme en el marc del que preveu aquest Reial decret als principis d’informació
mútua, de cooperació i de col·laboració.
2. Així mateix, les administracions públiques competents han de garantir, en
l’aplicació d’aquest Reial decret, el compliment de la normativa vigent sobre garantia de la
unitat de mercat, i per a això han d’adoptar les mesures normatives, de cooperació i de
col·laboració que siguin necessàries en l’exercici de les seves competències pròpies.
3. En cas que, en l’exercici de les seves activitats de control, les autoritats competents
de les comunitats autònomes detectin incompliments d’altres aspectes no relacionats amb
l’obligació de contractació, que regula la Llei 12/2013, de 2 d’agost, ho han de fer avinent
a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, en cas que, en aplicació de l’article 26 de la
Llei esmentada, es tracti d’incompliments competència de l’Administració General de
l’Estat.
Disposició addicional primera.

Excepcions.

Les excepcions que preveu aquest Reial decret per a les cooperatives es fan
extensives a les societats agràries de transformació (SAT) perquè hi concorren
característiques anàlogues a les de les cooperatives, i totes dues són fórmules associatives
del sector agrari, que, a més de diferenciar-se de les estructures clàssiques mercantils o
de capital, associen directament els titulars de les explotacions agrícoles o ramaderes.
Disposició addicional segona.

Organització Interprofessional Làctia.

L’Organització Interprofessional Làctia, reconeguda mitjançant la Llei 38/1994, de 30
de desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals, s’entén per organització
interprofessional als efectes de l’article 157 del Reglament núm. 1308/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
Disposició transitòria primera.

Organitzacions i associacions reconegudes.

Les organitzacions i les associacions reconegudes amb anterioritat a l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret mantenen el reconeixement esmentat i les que no compleixin algun
dels requisits exigibles d’acord amb el capítol III d’aquest Reial decret disposen d’un
termini de sis mesos per adaptar-s’hi.
Disposició transitòria segona.

Contractes en vigor.

Els contractes subscrits amb data anterior a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret
són vàlids fins a la seva finalització i, en tot cas, com a màxim fins a un any després de
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.
Disposició transitòria tercera.

PROLAC.

Les dades que consten al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb
l’Ordre ARM/3159/2011, d’11 de novembre, per la qual es regula el Registre nacional
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d’organitzacions i associacions d’organitzacions de productors de llet, es bolquen
automàticament a la base de dades PROLAC, que regula el capítol III d’aquest Reial
decret.
Disposició derogatòria.

Derogació normativa.

Queden derogades, a l’entrada en vigor d’aquesta norma, les disposicions següents:
a) El Reial decret 1363/2012, de 28 de setembre, pel qual es regula el reconeixement
de les organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals en el
sector lacti i s’estableixen les seves condicions de contractació.
b) L’Ordre ARM/3159/2011, d’11 de novembre, per la qual es regula el Registre
nacional d’organitzacions i associacions d’organitzacions de productors de llet.
Disposició final primera. Modificació del Reial decret 319/2015, de 24 d’abril, sobre
declaracions obligatòries a efectuar per primers compradors i productors de llet i
productes lactis de vaca, ovella i cabra.
El Reial decret 319/2015, de 24 d’abril, sobre declaracions obligatòries a efectuar per
primers compradors i productors de llet i productes lactis de vaca, ovella i cabra, queda
modificat de la manera següent:
U.

L’apartat b) de l’article 2 queda redactat de la manera següent:
«b) Productor: és productor, d’acord amb la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de
mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, la persona física o
jurídica o el grup de persones físiques o jurídiques, independentment del règim
jurídic, que exerceixi la seva activitat en la producció ramadera i que sigui titular
d’una explotació ramadera dedicada a la producció làctia destinada a la venda.»

Dos.

S’afegeixen els apartats següents a l’article 3:

«4. Les dades que conté INFOLAC es poden utilitzar per obtenir la informació
necessària per a l’elaboració, el seguiment i el control d’extensions de norma en el
sector lacti dutes a terme segons el que disposen la Llei 38/1994, de 30 de
desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, i la
seva normativa de desplegament.
5. Així mateix, les dades que conté INFOLAC es poden utilitzar per elaborar
estadístiques que aportin transparència al sector.»
Tres.

S’afegeix l’article 6 bis següent:

«Article 6 bis. Declaracions obligatòries complementàries a efectuar pels primers
compradors de llet de vaca, ovella i cabra.
1. Sense perjudici de les declaracions obligatòries exigides en virtut de
l’article 6 d’aquest Reial decret, els primers compradors han de presentar en els
primers vint dies del mes la declaració, mitjançant els procediments informàtics
establerts a aquest efecte, on es comptabilitzin totes les quantitats de llet no
transformada venudes amb indicació de l’import corresponent a aquestes el mes
immediatament anterior, fins i tot en el supòsit de no haver fet vendes, cas en què la
quantitat reflectida ha de ser “0”.
2. Amb aquesta finalitat, la declaració ha de comprendre les quantitats totals
mensuals venudes a cada comprador i el preu mitjà ponderat rebut de cada
comprador en aquestes vendes, sense incloure-hi l’IVA ni altres impostos, segons el
model que estableix l’annex VI.
3. Aquesta obligació no és aplicable a les vendes realitzades per un primer
comprador a empreses del mateix grup empresarial.»
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Els annexos II, III, IV, V i VI, queden redactats de la manera següent:
ANNEX II
Declaració mensual de primers compradors de llet de vaca
MES:

ANY:

DADES IDENTIFICATIVES DEL COMPRADOR:
COGNOMS I NOM
O RAÓ SOCIAL

DNI/NIF

DOMICILI

LOCALITAT

MUNICIPI

CP

PROVÍNCIA

C. AUTÒNOMA

CP

PROVÍNCIA

C. AUTÒNOMA

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRODUCTOR QUE FA ELS LLIURAMENTS:

DNI/NIF

COGNOMS I NOM
O RAÓ SOCIAL

CODI REGA1

DOMICILI

LOCALITAT

MUNICIPI

(*)
Litres lliurats

Identificador núm. contracte 12

Litres lliurats

Identificador núm. contracte 2

MITJANA MATÈRIA GRASSA3
(% amb dos decimals)

MITJANA PROTEÏNA4
(% amb dos decimals)

IMPORT TOTAL ABONAT5
(€ amb dos decimals)

S'hi ha de consignar un únic codi REGA per productor, que és aquell en què es produeixi el percentatge més gran de lliuraments declarats.
S'hi ha de fer constar el número de contracte que assigni la base de dades de contractes quan es procedeixi al seu registre.
3
Percentatge (%) de matèria grassa: és la quantitat de matèria grassa que forma part de la composició de la llet, expressada en tant per cent en
pes, amb dos decimals. S'hi ha d'indicar la mitjana de matèria grassa ponderada corresponent al mes de què es tracti segons la informació que
contenen els butlletins d'anàlisi fets de conformitat amb la normativa en vigor.
4
Percentatge (%) de proteïna: expressa el contingut de proteïna de la llet. S'hi ha d'indicar la mitjana de proteïna corresponent al mes de què es
tracti segons la informació que contenen els butlletins d'anàlisi fets de conformitat amb la normativa en vigor.
5
Import abonat al productor: és la quantitat abonada al productor exclusivament per la compra de llet, tenint en compte bonificacions i
penalitzacions per qualitat o altres conceptes i excloent-ne l'impost sobre el valor afegit o l'impost general indirecte canari.
(*) Només s'ha d'emplenar la informació de dos contractes quan un finalitzi abans de l'últim dia del mes.
1

2
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ANNEX III
Declaració mensual de primers compradors de llet d’ovella
MES:

ANY:

DADES IDENTIFICATIVES DEL COMPRADOR:
COGNOMS I NOM
O RAÓ SOCIAL

DNI/NIF

DOMICILI

LOCALITAT

MUNICIPI

CP

PROVÍNCIA

C. AUTÒNOMA

CP

PROVÍNCIA

C. AUTÒNOMA

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRODUCTOR QUE FA ELS LLIURAMENTS:

DNI/NIF

COGNOMS I NOM
O RAÓ SOCIAL

CODI REGA6

DOMICILI

LOCALITAT

MUNICIPI

(*)
Litres lliurats (A)

Identificador núm. contracte 17

Litres lliurats

Identificador núm. contracte 2

Valor mitjà mensual del grau8
(% amb dos decimals)

Import total abonat9 (B)
(€ amb dos decimals)

Import mitjà (€/l)10 (B/A)
(€ amb dos decimals)

Euros/hectograu11
(€ amb dos decimals)

S'hi ha de consignar un únic codi REGA per productor, que és aquell en què es produeixi el percentatge més gran de lliuraments declarats.
S'hi ha de fer constar el número de contracte que assigni la base de dades de contractes quan es procedeixi al seu registre.
Grau: punt percentual d'extracte sec formatger (ESF) de greix més proteïna, de cada litre de llet d'ovella i cabra. Aquest valor es pot expressar
en hectograus, que és el valor percentual en 100 litres de llet. S'hi ha d'indicar la mitjana mensual ponderada de les compres de llet corresponents
al mes de què es tracti continguda en els butlletins d'anàlisi fets de conformitat amb la normativa en vigor.
9
Import total abonat al productor: és la quantitat abonada al productor exclusivament per la compra de llet, tenint en compte bonificacions i
penalitzacions per qualitat o altres conceptes i excloent-ne l'impost sobre el valor afegit o l'impost general indirecte canari.
10
L'import mitjà abonat en euros/litre és el resultat de dividir l'import total abonat entre la quantitat de litres lliurats.
11
Preu per grau: preu per cada punt percentual d'extracte sec formatger (ESF), de greix i proteïna, referit a un litre de llet. Preu per hectograu:
preu per cada punt percentual d'extracte sec formatger (ESF), de greix i proteïna, referit a 100 litres de llet.
(*) Només s'ha d'emplenar la informació de dos contractes quan un finalitzi abans de l'últim dia del mes.
6

7
8
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ANNEX IV
Declaració mensual de primers compradors de llet de cabra
MES:

ANY:

DADES IDENTIFICATIVES DEL COMPRADOR:
COGNOMS I NOM
O RAÓ SOCIAL

DNI/NIF

DOMICILI

LOCALITAT

MUNICIPI

CP

PROVÍNCIA

C. AUTÒNOMA

CP

PROVÍNCIA

C. AUTÒNOMA

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRODUCTOR QUE FA ELS LLIURAMENTS:

DNI/NIF

COGNOMS I NOM
O RAÓ SOCIAL

CODI REGA12

DOMICILI

LOCALITAT

MUNICIPI

(*)
Litres lliurats (A)

Identificador núm. contracte 113

Litres lliurats

Identificador núm. contracte 2

Valor mitjà mensual del grau14
(% amb dos decimals)

Import total abonat15 (B)
(€ amb dos decimals)

Import mitjà (€/l)16 (B/A)
(€ amb dos decimals)

Euros/hectograu17
(€ amb dos decimals)

S'hi ha de consignar un únic codi REGA per productor, que és aquell en què es produeixi el percentatge més gran de lliuraments declarats.
S'hi ha de fer constar el número de contracte que assigni la base de dades de contractes quan es procedeixi al seu registre.
Grau: punt percentual d'extracte sec formatger (ESF) de greix més proteïna, de cada litre de llet d'ovella i cabra. Aquest valor es pot expressar
en hectograus, que és el valor percentual en 100 litres de llet. S'hi ha d'indicar la mitjana mensual ponderada de les compres de llet corresponents
al mes de què es tracti continguda en els butlletins d'anàlisi fets de conformitat amb la normativa en vigor.
15
Import total abonat al productor: és la quantitat abonada al productor exclusivament per la compra de llet, tenint en compte bonificacions i
penalitzacions per qualitat o altres conceptes i excloent-ne l'impost sobre el valor afegit o l'impost general indirecte canari.
16
L'import mitjà abonat en euros/litre és el resultat de dividir l'import total abonat entre la quantitat de litres lliurats.
17
Preu per grau: preu per cada punt percentual d'extracte sec formatger (ESF), de greix i proteïna, referit a un litre de llet. Preu per hectograu:
preu per cada punt percentual d'extracte sec formatger (ESF), de greix i proteïna, referit a 100 litres de llet.
(*) Només s'ha d'emplenar la informació de dos contractes quan un finalitzi abans de l'últim dia del mes.
12

13
14
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ANNEX V
Full resum de vendes directes
Declaració anual obligatòria de llet comercialitzada pels productors
ANY:

ESPÈCIE:

VACA

□

OVELLA

□

CABRA

□

IDENTIFICACIÓ DEL PRODUCTOR:
DNI/NIF

COGNOMS I NOM
O RAÓ SOCIAL

TELÈFON

FAX

CODI REGA18

DOMICILI

LOCALITAT

MUNICIPI

CP

PROVÍNCIA

C. AUTÒNOMA

CORREU ELECTRÒNIC

LITRES DE LLET DESTINATS A VENDA DIRECTA (S'hi inclouen la llet venuda directament al
consum i els litres de llet transformats en productes lactis)
MESOS

LITRES

GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

18

S'hi ha de consignar un únic codi REGA per productor, que és aquell en què es produeixi el percentatge més gran de producció de llet.
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ANNEX VI
Declaració mensual complementària de primers compradors
ANY:

MES:

ESPÈCIE:

VACA

□

OVELLA

□

CABRA

□

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRIMER COMPRADOR (VENEDOR):
DNI/NIF

COGNOMS I NOM
O RAÓ SOCIAL

DOMICILI

LOCALITAT

MUNICIPI

CP

PROVÍNCIA

C. AUTÒNOMA

LOCALITAT

MUNICIPI

CP

PROVÍNCIA

C. AUTÒNOMA

DADES IDENTIFICATIVES DEL COMPRADOR (CLIENT):
DNI/NIF

COGNOMS I NOM
O RAÓ SOCIAL

LITRES VENUTS

DOMICILI

IMPORT TOTAL ABONAT
(€ amb dos decimals)

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 1728/2007, de 21 de desembre, pel
qual s’estableix la normativa bàsica de control que han de complir els operadors del
sector lacti i es modifica el Reial decret 217/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen
la identificació i registre dels agents, establiments i contenidors que intervenen en el
sector lacti.
El Reial decret 1728/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix la normativa bàsica
de control que han de complir els operadors del sector lacti i es modifica el Reial decret
217/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen la identificació i registre dels agents,
establiments i contenidors que intervenen en el sector lacti, queda modificat de la manera
següent:
U.

Els apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 7 queden redactats de la manera següent:
«1. En el cas de les mostres obligatòries que estableix l’article 5, s’han de
realitzar les anàlisis següents: punt crioscòpic, greix, proteïna, extracte sec magre,
cèl·lules somàtiques, colònies de gèrmens a 30 ºC i presència de residus
d’antibiòtics, excepte en el cas dels centres de transformació de petita capacitat, en
què només s’han de realitzar les anàlisis de cèl·lules somàtiques, colònies de
gèrmens a 30 ºC i presència de residus d’antibiòtics.
2. Tots els resultats analítics de les mostres que siguin analitzades en
compliment de l’article 5 han de ser comunicats pel laboratori d’anàlisis:
a) Al titular de l’explotació on es van prendre les mostres i al responsable del
centre lacti en què s’hagi fet el primer lliurament, els resultats analítics del punt
crioscòpic, greix, proteïna i extracte sec magre.
b) A la “base de dades Lletra Q”, els resultats analítics de cèl·lules somàtiques,
colònies de gèrmens a 30 ºC i presència de residus d’antibiòtics.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 53

Dissabte 2 de març de 2019

Secc. I. Pàg. 27

3. Per a la validesa dels resultats analítics de la determinació del punt
crioscòpic, s’ha d’admetre un valor o valors mitjans per àrea geogràfica obtinguts a
partir d’un històric contrastable del laboratori d’anàlisis i del laboratori oficial de la
comunitat autònoma.
4. Els laboratoris d’anàlisis han de calcular i comunicar:
a) Al titular de l’explotació on es van prendre les mostres i al responsable del
centre lacti en què s’hagi fet el primer lliurament: les mitjanes aritmètiques mensuals
per als paràmetres de greix, proteïna i extracte sec magre.
b) A la “base de dades Lletra Q”, la mitjana geomètrica mòbil mensual de
cèl·lules somàtiques, observada durant un període de tres mesos amb, almenys,
una mostra vàlida al mes.
c) A la “base de dades Lletra Q”, la mitjana geomètrica mòbil mensual de
colònies de gèrmens a 30 ºC, observada durant un període de dos mesos amb,
almenys, dues mostres vàlides al mes.»
Dos.

L’article 16 queda redactat de la manera següent.

«Article 16.
1.

Informació des dels laboratoris d’anàlisis.

Els laboratoris d’anàlisis han de calcular i comunicar:

a) Al titular de l’explotació on es van prendre les mostres i al responsable del
centre lacti en què s’hagi fet el primer lliurament, per a cada mostra de llet rebuda
en un termini màxim de dos dies hàbils des del moment de recepció de la mostra al
laboratori, les dades mínimes que figuren a l’apartat A.1 de l’annex VII, relatives a
les anàlisis dels paràmetres de punt crioscòpic, greix, proteïna i extracte sec magre,
llevat que el mètode d’anàlisi requereixi un temps de realització superior o per
causes degudament justificades.
b) A la “base de dades Lletra Q”, per a cada mostra de llet rebuda en un termini
màxim de dos dies hàbils des del moment de recepció de la mostra al laboratori, les
dades mínimes que figuren a l’apartat A de l’annex VII, relatives a les anàlisis de
cèl·lules somàtiques, colònies de gèrmens a 30 ºC i presència de residus
d’antibiòtics, a excepció del que especifica l’apartat 2 següent, i llevat que el mètode
d’anàlisi requereixi un temps de realització superior o per causes degudament
justificades.
2. Abans del dia 10 de cada mes, els laboratoris d’anàlisis han de calcular i
comunicar:
a) Al titular de l’explotació on es van prendre les mostres i al responsable del
centre lacti en què s’hagi fet el primer lliurament, les dades mínimes que figuren a
l’apartat B de l’annex VII relatives a les mostres preses en l’explotació el mes
anterior, de les mitjanes aritmètiques dels paràmetres greix, proteïna i extracte sec
magre.
b) A la “base de dades Lletra Q”, les dades mínimes que figuren a l’apartat B
de l’annex VII relatives a les mostres preses en l’explotació el mes anterior, de les
mitjanes geomètriques mòbils dels paràmetres: cèl·lules somàtiques i colònies de
gèrmens a 30 ºC.»
Tres.

L’apartat b) de l’annex IX queda redactat de la manera següent:

«b) Mitjançant la tècnica de citometria de flux amb analitzadors automàtics de
recompte de bacteris, amb les condicions següents:
– El resultat dels laboratoris s’ha d’expressar en IBC/ml (sigla corresponent a
recompte individual de bacteris per mil·lilitre).
– Les mostres han de ser addicionades amb azidiol en la presa de mostres.
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– Per verificar el compliment del límit legal de 100.000 UFC/ml (sigla
corresponent a unitats formadores de colònies per mil·lilitre), les autoritats
competents han d’utilitzar com a relació de conversió l’equació següent:
y = 0,850 x + 0,185
On:
y = log unitats formadores de colònies (UFC)/ml.
x = log recompte individual de bacteris (IBC)/ml.»
Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 752/2011, de 27 de maig, pel qual
s’estableix la normativa bàsica de control que han de complir els agents del sector de
llet crua d’ovella i cabra.
El Reial decret 752/2011, de 27 de maig, pel qual s’estableix la normativa bàsica de
control que han de complir els agents del sector de llet crua d’ovella i cabra, queda
modificat de la manera següent:
U.

Els apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 7 queden redactats de la manera següent:
«1. En el cas de les mostres obligatòries que estableix l’article 5, s’han de fer
les anàlisis següents: punt crioscòpic, greix, proteïna, extracte sec magre, colònies
de gèrmens a 30 ºC i presència de residus d’antibiòtics, excepte en el cas dels
centres de transformació de petita capacitat, en què només s’han de fer les anàlisis
de colònies de gèrmens a 30 ºC i presència de residus d’antibiòtics.
2. Tots els resultats analítics de les mostres que siguin analitzades en
compliment de l’article 5 els ha de comunicar el laboratori d’anàlisis:
a) Al titular de l’explotació on es van prendre les mostres i al responsable del
centre lacti en què s’hagi fet el primer lliurament, els resultats analítics del punt
crioscòpic, greix, proteïna i extracte sec magre.
b) A la “base de dades lletra Q”, els resultats analítics de colònies de gèrmens
a 30 ºC i presència de residus d’antibiòtics.
3. Per a la validesa dels resultats analítics de la determinació del punt
crioscòpic, s’ha d’admetre un valor o valors mitjans per àrea geogràfica obtinguts a
partir d’un històric contrastable del laboratori d’anàlisis i del laboratori oficial de la
comunitat autònoma.
4. Els laboratoris d’anàlisis han de calcular i comunicar:
a) Al titular de l’explotació on es van prendre les mostres i al responsable del
centre lacti en què s’hagi fet el primer lliurament: les mitjanes aritmètiques mensuals
per als paràmetres de greix, proteïna i extracte sec magre.
b) A la “base de dades Lletra Q”, les mitjanes mensuals per al paràmetre
següent:
Colònies de gèrmens a 30 ºC, la mitjana geomètrica mòbil, observada durant un
període de dos mesos amb, almenys, dues mostres vàlides al mes.»

Dos.

L’article 16 queda redactat de la manera següent.

«Article 16.
1.

Informació des dels laboratoris d’anàlisis.

Els laboratoris d’anàlisis han de calcular i comunicar:

a) Al titular de l’explotació on es van prendre les mostres i al responsable del
centre lacti en què s’hagi fet el primer lliurament, per a cada mostra de llet crua
d’explotació o de cisterna rebuda al laboratori d’anàlisis, en un termini màxim de dos
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dies hàbils des del moment de recepció de la mostra al laboratori, les dades mínimes
que figuren a l’apartat 1 de l’annex VII, relatives a les anàlisis dels paràmetres de
punt crioscòpic, greix, proteïna i extracte sec magre, llevat que el mètode d’anàlisi
requereixi un temps de realització superior o per causes degudament justificades.
b) A la “base de dades Lletra Q”, per a cada mostra de llet crua d’explotació o
de cisterna rebuda al laboratori d’anàlisis, en un termini màxim de dos dies hàbils
des del moment de recepció de la mostra al laboratori, les dades mínimes que
figuren als apartats 1 i 2 de l’annex VII, colònies de gèrmens a 30 ºC i presència de
residus d’antibiòtics, a excepció del que especifica l’apartat 2 següent, i llevat que el
mètode d’anàlisi requereixi un temps de realització superior o per causes
degudament justificades.
2. Abans del dia 10 de cada mes, els laboratoris d’anàlisis han de calcular i
comunicar:
a) Al titular de l’explotació on es van prendre les mostres i al responsable del
centre lacti en què s’hagi fet el primer lliurament, les dades mínimes que figuren a
l’apartat 3 de l’annex VII relatives a les mostres preses en l’explotació el mes anterior
de les mitjanes aritmètiques dels paràmetres greix, proteïna i extracte sec magre.
b) A la “base de dades Lletra Q”, les dades mínimes que figuren a l’apartat 3
de l’annex VII relatives a les mostres preses en l’explotació el mes anterior, de les
mitjanes geomètriques mòbils de colònies de gèrmens a 30 ºC.»
Disposició final quarta.

Títol competencial.

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

Facultat de desplegament i modificació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per adaptar a les exigències
derivades de la normativa europea els annexos i les dates i els terminis d’aquest Reial
decret.
Disposició final sisena.

Despeses de funcionament.

El que disposa aquest Reial decret no ha de comportar un increment de dotacions,
retribucions, dietes o altres despeses de personal. Així mateix, la creació i el funcionament
del registre creat a l’article 20 no ha de comportar un increment de la despesa pública i
s’ha d’atendre amb els mitjans personals i materials existents al Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació.
Disposició final setena.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 1 de març de 2019.
FELIPE R.
El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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ANNEX I
Dades mínimes de l’oferta i del contracte
1. Identificació de les parts, incloent-hi el codi d’explotació del productor.
2. Objecte del contracte.
3. Preu que s’ha de pagar pel subministrament, que pot ser:
– fix,
– variable, i s’ha de calcular combinant diversos factors que estableix el contracte, que
poden incloure indicadors de mercat que reflecteixin els canvis en les condicions del
mercat, el volum subministrat i la qualitat o composició de la llet crua subministrada, o
– mixt, que inclou una part fixa i una altra de variable.
En tots els casos els preus poden incloure a més un ajust en funció de primes
dependents de factors com: el volum subministrat, la qualitat fisicoquímica o
higienicosanitària, o altres paràmetres.
4. Volum en litres que s’ha de subministrar:19 s’hi ha d’incloure el marge de tolerància
en percentatge, que no pot ser superior al 10%.
19

En el cas de contractes indefinits, el volum consignat és el corresponent a un any.

S’hi han de fer figurar diferenciadament els volums de llet pagats a preus diferents, així
com els destinats a la producció de productes lactis sotmesos a la figura de qualitat
diferenciada (producció ecològica, producció integrada, DOP, IGP o ETG) dels volums no
destinats a aquestes produccions, associat cada un als seus preus corresponents, i s’hi ha
d’indicar, al seu torn, si són fixos, variables o mixtos.
5. Calendari de subministraments. S’hi ha d’indicar, almenys, la freqüència de
subministrament o recollida de la llet, que es pot referir, per exemple, al termini màxim
(dies) postmunyiment.
6. Durada del contracte i data d’entrada en vigor. S’hi ha d’especificar la durada, que
en el cas dels contractes subscrits entre un productor i un comprador ha de ser com a
mínim d’un any, sense perjudici del que estableix l’apartat 3 de l’article 4. S’admet un
contracte de durada indefinida.
7. Condicions per a la renovació, la modificació i la pròrroga, si s’escau.
8. Condicions de pagament: terminis i procediments, segons el que estableix la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials:
Termini: s’hi ha d’indicar el termini màxim per al pagament i els interessos aplicables
en cas de demora.
Procediment: s’hi ha d’indicar la forma de pagament: transferència, xec, i la data en
què ha de tenir lloc (per exemple, «abans del dia...... de cada mes»).
9.

Modalitats de recollida o subministrament.

Segons on tingui lloc el canvi de propietat de la llet:
– En origen: la recollida de la llet es fa a les instal·lacions del subministrador.
– En destinació: el transport de la llet el tramita el subministrador per dipositar-la a les
instal·lacions del comprador.
10. Regles aplicables en cas de força major. S’hi han d’indicar els casos de força
major i les regles que s’han d’aplicar en aquest cas.
11. Drets i obligacions de les parts contractants.
12. Causes, formalització i efectes de l’extinció.
13. Clàusula de rescissió, en el cas de contractes de durada indefinida.
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ANNEX II
Dades mínimes del contracte a comunicar pel comprador a la base de dades
INFOLAC
IDENTIFICACIÓ DEL COMPRADOR DECLARANT:
– DNI o NIF.
– Cognoms i nom o raó social.
– Domicili, localitat, municipi, codi postal, comunitat autònoma.
IDENTIFICACIÓ DEL PRODUCTOR:
–
–
–
–

DNI o NIF.
Cognoms i nom o raó social.
Domicili, localitat, municipi, codi postal, comunitat autònoma.
Codi REGA de l’explotació.20

20
S’hi ha de consignar un únic codi REGA per productor, que és aquell en què es produeixi el percentatge
més gran de lliuraments declarats.

DADES PER REGISTRE:
–
–
–
–
–

Data presentació primera oferta de contracte.
Renúncia del productor a la durada mínima d’un any: sí/no.
Data inici vigència.
Data finalització vigència.
Tipus de contracte segons durada:

– Contracte de durada determinada: té pactada la data de finalització, que és de
caràcter fix i no es pot modificar ni prorrogar.
– Contracte prorrogable automàticament: es va prorrogant per períodes de temps i
volums iguals a l’indicat en el moment de la signatura.
– Contracte indefinit: sense data de finalització.
– Espècie.
– Volum contractat (litres) a preu fix, volum (litres) contractat a preu variable, volum
(litres) contractat a preu mixt.21
– Volum contractat (litres) en produccions amb qualitat diferenciada (producció
ecològica, producció integrada, DOP, IGP o ETG) i tipus de preu (fix, variable, mixt).
– Tolerància del volum contractat (%).
21
S’hi ha de registrar el volum corresponent a la durada total del contracte, excepte en els casos dels
contractes indefinits, en què s’hi ha de consignar el corresponent a un any.
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ANNEX III
Requisits mínims a complir per una part d’una entitat jurídica per obtenir el
reconeixement com a organització de productors en l’àmbit de l’article 161 del
Reglament (CE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre
a) Tenir uns estatuts, o un reglament de règim intern, elevats a escriptura pública o
visats per l’òrgan competent en el seu reconeixement i avalat per un acord de l’assemblea
general de la cooperativa/SAT en què s’especifiqui que en cap moment no ha d’entrar a
qüestionar les decisions de l’OP del sector lacti, i que, per revocar-lo o modificar-lo, és
necessària una majoria suficient de la mateixa part.
b) El reglament de règim intern de la part ha de recollir de manera expressa la
prohibició d’adoptar acords contraris a la llei, als estatuts de l’entitat a què pertany o a
l’interès general de l’entitat esmentada.
c) Els estatuts han d’establir que les decisions relatives al reconeixement, al
funcionament i a les actuacions com a organització de productors les ha d’adoptar
directament l’assemblea de la part.
d) La comptabilitat de l’entitat a què pertany la part ha de permetre diferenciar
l’activitat d’aquesta.
ANNEX IV
Producció comercialitzable mínima

Vaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Península

Illes Balears, Canàries i
denominacions de qualitat1

200.000 tones
30.000 tones
30.000 tones

10.000 tones
1.000 tones
1.000 tones

1
Inclou les denominacions de qualitat següents: indicacions geogràfiques protegides, denominacions
d’origen protegides, especialitats tradicionals garantides, ramaderia ecològica i ramaderia integrada.

ANNEX V
Documentació mínima a incloure en la sol·licitud
1. Acreditació del representant legal de l’organització.
2. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’entitat.
3. Relació dels NIF dels titulars de les explotacions i dels codis REGA de les
explotacions pertanyents als productors de l’organització, per espècies.
4. 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.
5. Declaració de l’organització en relació amb si fa la posada al mercat de la llet a
través de la seva pròpia estructura o no.
6. Còpia dels estatuts de l’organització.
7. Memòria descriptiva de les funcions que vol desenvolupar i dels mitjans humans i
materials de què disposa.
8. Si s’escau, declaració de l’organització en relació amb el fet que disposa dels
mandats i compromisos individuals dels productors integrants per dur a terme la negociació
dels contractes.
9. Funcions per a les quals sol·licita el reconeixement.
De conformitat amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, si la sol·licitud conté dades personals que constin en poder de les administracions
públiques, l’òrgan destinatari de la sol·licitud pot efectuar en l’exercici de les seves
competències les verificacions necessàries per comprovar l’exactitud de les dades.
http://www.boe.es
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