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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
5086 Reial decret 161/2019, de 22 de març, pel qual es modifica el Reial decret 

550/2014, de 27 de juny, pel qual es despleguen els requisits i el procediment 
per al reconeixement de les entitats associatives prioritàries i per a la seva 
inscripció i baixa en el Registre nacional d’entitats associatives prioritàries, 
que preveu la Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la integració de 
cooperatives i d’altres entitats associatives de caràcter agroalimentari.

El foment de la integració d’entitats associatives agroalimentàries constitueix una de 
les principals eines per afavorir la competitivitat, modernització i internacionalització del 
sector agroalimentari espanyol. En efecte, l’enfortiment de les estructures associatives i 
l’increment de la seva dimensió han de facilitar el desenvolupament de la innovació i la 
incorporació de noves tecnologies, han d’augmentar la seva productivitat i eficiència i han 
de millorar la seva capacitat de competir més eficaçment, tant en el mercat nacional com 
en els mercats internacionals, i, d’aquesta manera, poder fer front als reptes d’una 
economia global en les millors condicions quant a capacitat de negociació.

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

L’esmentada Llei 13/2013, de 2 d’agost, als articles 1, 3, 5 i a la disposició addicional 
única, defineix la figura d’entitat associativa prioritària; estableix els requisits i les 
condicions per al seu reconeixement mitjançant el procediment reglamentari corresponent; 
crea el Registre nacional d’entitats associatives prioritàries, adscrit a la Direcció General 
de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació actual; i inclou, 
com a eina fonamental per al compliment dels objectius de la Llei, el Pla nacional 
d’integració associativa.

Posteriorment, mitjançant el Reial decret 550/2014, de 27 de juny, es van desplegar els 
requisits i el procediment per al reconeixement de les entitats associatives prioritàries i per 
a la seva inscripció i baixa en el Registre nacional d’entitats associatives prioritàries, que 
preveu la Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la integració de cooperatives i d’altres 
entitats associatives de caràcter agroalimentari.

Les EAP que regula la Llei tenen component territorial supraautonòmic, tant per la 
ubicació dels socis que la integren, com per l’exercici de la seva activitat econòmica en el 
territori de més d’una única comunitat autònoma.

Per la seva banda, la Sentència del Tribunal Constitucional 85/2015, de 30 d’abril, 
recaiguda en un recurs d’inconstitucionalitat interposat per la Generalitat de Catalunya 
contra la Llei 13/2013, de 2 d’agost, qüestionava la justificació insuficient de l’assumpció 
de funcions executives per part de l’Administració General de l’Estat sobre la base de la 
supraterritorialitat, així com l’exclusió de les comunitats autònomes, en relació amb el 
procediment de reconeixement de les EAP. D’aquesta manera, va declarar nul l’article 3.2, 
així com les mencions «per part del Ministeri» de l’art. 5.3 i «al Ministeri» de l’art. 5.4 de la 
Llei, en la mesura que els considerava contraris a l’ordre constitucional i, per consegüent, 
inconstitucionals.

La Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la 
càrrega financera i altres mesures d’ordre social, va incorporar a la disposició final desena 
una modificació de la Llei 13/2013, de 2 d’agost, als efectes d’adequar el text d’aquesta 
Llei al contingut de la Sentència del Tribunal Constitucional esmentada, de manera que 
facilitava la participació, mitjançant la consulta de les comunitats autònomes afectades 
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territorialment en el procediment de reconeixement efectuat pel Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, les quals, al seu torn, quedaven informades sobre les modificacions 
de les condicions de reconeixement, i va simplificar el Registre nacional d’entitats 
associatives prioritàries.

En conseqüència, es va procedir a l’aprovació del Reial decret 1151/2015, de 18 de 
desembre, que modifica els articles 3, 5, 7 i 8 del Reial decret 550/2014, de 27 de juny, i 
l’adapta a la nova normativa que modifica la Llei 13/2013, de 2 d’agost, esmentada 
anteriorment. Les modificacions introduïdes per aquest Reial decret suposen una sèrie de 
millores tècniques, així com més claredat i seguretat jurídica dels interessats, i garanteixen 
la participació de les comunitats autònomes afectades territorialment en la fase de 
reconeixement de les EAP.

Finalment, mitjançant l’Ordre APM/1259/2017, de 20 de desembre, es va modificar 
l’annex I del Reial decret 550/2014, de 27 de juny, a fi d’adequar determinats volums de 
facturació requerits per al reconeixement a la realitat del sector.

Per tant, a partir de les modificacions anteriors i en virtut de l’experiència adquirida en 
el funcionament i l’aplicació de la normativa de reconeixement i registre de les entitats 
associatives prioritàries durant aquests primers anys d’aplicació, i per tal de millorar el 
procediment i la gestió, és procedent la modificació següent, tant en el text de l’articulat 
com en l’annex II del Reial decret 550/2014, de 27 de juny, als efectes d’aconseguir més 
eficàcia en la consecució dels objectius que preveuen el Pla estatal d’integració associativa 
2015-2020 i les mateixes finalitats de la Llei 13/2013, de 2 d’agost.

En particular, sobre aquest marc regulador es fan ara una sèrie de modificacions de 
marcat caràcter tècnic, les quals s’articulen sobre dos objectius principals: d’una banda, 
millorar l’eficàcia de la figura d’EAP com a mecanisme per complir els fins de la política 
agroalimentària que té encomanats, amb l’adequació dels requisits d’accés a les 
necessitats detectades en el sector agroalimentari per assegurar-ne l’expansió i la 
projecció plena en el sector; i de l’altra, millorar la gestió de les EAP i la seva eficiència en 
termes de mercat i competitivitat.

En primer lloc, es necessiten les condicions aplicables per al reconeixement en relació 
amb l’activitat integrada, tant per a les cooperatives agroalimentàries (el volum d’operacions 
amb socis o entitats participants en el reconeixement ha de superar el 50%), com per a les 
entitats civils o mercantils (els socis participants en el reconeixement han de superar el 
50% del capital social), mesures amb les que s’assegura una imbricació correcta dels 
participants en l’EAP en el marc associatiu en què portin a terme les seves activitats 
empresarials.

En segon lloc, es concreten els requisits i les previsions generals, ja continguts en la 
redacció en vigor, per a les entitats de subministraments i serveis, en relació amb 
determinats aspectes tècnics i puntuals en la norma per aclarir-ne el règim jurídic, com ara 
la documentació per sol·licitar-ne el reconeixement com a EAP o els requisits necessaris.

En tercer lloc, es preveuen noves condicions per acreditar el requisit de 
supraautonomia, i s’estableixen dues alternatives per justificar l’existència de socis i 
operacions en termes econòmics en diferents comunitats autònomes de manera simultània. 
En línia amb això, s’introdueix una precisió en la redacció, substituint el terme activitat 
econòmica per volum d’operacions en termes econòmics, a fi d’evitar imprecisions 
jurídiques. Aquesta modificació pretén facilitar l’accés d’un nombre més gran d’entitats al 
reconeixement de la figura que regula aquest Reial decret, de manera que s’expandeixi 
l’efectivitat d’aquesta figura en termes de mida, activitat i vocació supraautonòmica de les 
entitats, i contribueixi al reequilibri de la cadena agroalimentària.

En quart lloc, es procedeix a la concreció, eliminant la relativa indefinició del text actual 
i proporcionant més seguretat jurídica, de les circumstàncies excepcionals que podrien 
eximir, si s’escau, de l’obligació de comercialització conjunta de la totalitat del producte per 
al qual se sol·licita el reconeixement -com ara motius climatològics, de sanitat animal o 
vegetal, capacitat de les instal·lacions o condicions de lliurament- que permetin l’aplicació 
efectiva del principi de comercialització conjunta, element essencial de les cooperatives i 
de les entitats associatives de caràcter agroalimentari als efectes del seu foment de 
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conformitat amb el que disposa la Llei 13/2013, però sense desconèixer la realitat fàctica 
a la qual fan front les activitats del sector primari, subjectes en tot moment a circumstàncies 
imprevisibles o sobrevingudes.

En cinquè lloc, es reforça el sistema de seguiment del manteniment dels requisits per 
al reconeixement com a EAP, inclosa l’obligació de disposar, per part de la mateixa entitat, 
d’un procediment de control del compliment de les obligacions relatiu al lliurament total per 
a la seva comercialització conjunta, així com al proveïment de productes en el cas de les 
entitats de subministraments i serveis. Per fer-ho, s’estableix l’obligació d’adjuntar, entre la 
documentació adjunta a la sol·licitud de reconeixement, un document descriptiu d’aquest, 
així com de retre compte dels seus resultats en la comunicació anual efectuada per 
l’entitat. La introducció d’aquest requisit suposa un element de reforç de la confiança en el 
sistema, i es fonamenta en el principi de subsidiarietat i en una participació més proactiva 
de les EAP, i assegura el funcionament correcte de les entitats i la subjecció plena als 
requisits exigits.

En sisè lloc, es clarifiquen les situacions que suposen una modificació del 
reconeixement, diferenciant-les de la comunicació de la informació relativa a l’evolució de 
l’EAP, de manera que amb tot això es garanteix la intel·lecció correcta de la norma i se’n 
facilita l’aplicació.

Finalment, se substitueixen les referències legislatives a la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre, incloses a l’articulat, per les seves corresponents a la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La norma s’ha sotmès a audiència i informació públiques, així com al tràmit de 
participació dels sectors i les comunitats autònomes afectats.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la 
Constitució espanyola, pel qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

La regulació que conté aquesta norma s’ajusta als principis que preveu l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. En concret, compleix els principis de necessitat i eficàcia, atès que es tracta de 
l’instrument més adequat per garantir que la normativa s’aplica d’una manera homogènia 
en tot el territori nacional, i millora les condicions quant a capacitat de negociació de les 
entitats davant els reptes d’una economia global. També s’adequa al principi de 
proporcionalitat, atès que no hi ha cap altra alternativa menys restrictiva de drets o que 
imposi menys obligacions als destinataris ja que la regulació es limita al mínim 
imprescindible per complir els seus objectius. Quant als principis de seguretat jurídica, 
transparència i eficiència, la norma esmentada s’hi adequa, atès que és coherent amb la 
resta de l’ordenament jurídic i s’ha procurat la participació de les parts interessades i les 
comunitats autònomes, s’ha substanciat el tràmit d’audiència i informació públiques, i s’ha 
evitat, així mateix, la imposició de càrregues administratives innecessàries o accessòries.

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 a la reunió del dia 22 
de març de 2019,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es despleguen 
els requisits i el procediment per al reconeixement de les entitats associatives 
prioritàries i per a la seva inscripció i baixa en el Registre nacional d’entitats 
associatives prioritàries, que preveu la Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la 
integració de cooperatives i d’altres entitats associatives de caràcter agroalimentari.

El Reial decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es despleguen els requisits i el 
procediment per al reconeixement de les entitats associatives prioritàries i per a la seva 
inscripció i baixa en el Registre nacional d’entitats associatives prioritàries, que preveu la 
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Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la integració de cooperatives i d’altres entitats 
associatives de caràcter agroalimentari, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 2 se substitueix pel següent:

«Article 2. Àmbit del reconeixement.

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

Poden sol·licitar i obtenir el reconeixement com a EAP tant entitats ja existents, 
com les que es pretenguin constituir, que compleixin el conjunt de requisits per a 
l’esmentat reconeixement que estableixen els apartats següents.

2. Aquestes entitats poden ser reconegudes com a prioritàries als efectes del 
compliment del requisit que preveu l’article 3.1. d) de la Llei 13/2013, de 2 d’agost, 
en algun dels supòsits següents:

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

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

En el cas d’entitats associatives de caràcter agroalimentari amb activitats 
cooperativizades que estiguin referides a diverses i diferents produccions de les que 
esmenta l’apartat a) de l’annex I i en les quals es porti a terme una integració vertical 
en la cadena de subministrament, el volum mínim exigit per al reconeixement és el 
que preveu l’apartat c) de l’annex I.

b) Si se sol·licita un reconeixement genèric, la seva facturació total anual 
corresponent al conjunt de productes comercialitzats per l’entitat ha de ser superior 
a la quantia que assenyala l’apartat b) de l’annex I, i així mateix s’ha d’indicar la 
relació de productes concrets que formen part del reconeixement genèric esmentat.

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

4. En el cas de cooperatives agroalimentàries, el volum d’operacions, en 
termes econòmics, amb socis en el cas de cooperatives de primer grau o entitats 
participants en el reconeixement en el cas de cooperatives de segon o ulterior grau, 
ha de superar el 50 per cent del total de la cooperativa. Així mateix, en el cas 
d’entitats civils o mercantils, els socis participants en el reconeixement han de 
superar el 50 per cent del capital social.

5. Als efectes de determinació de l’àmbit d’actuació supraautonòmic, s’entén 
que n’hi ha quan es doni alguna de les dues condicions següents:

a) Disposa de socis i operacions, en termes econòmics, en més d’una 
comunitat autònoma, sense que el nombre de socis participants en el reconeixement 
excedeixi el 90 per cent en l’àmbit d’una de concreta. En el cas de societats de 
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capital, aquest percentatge s’ha de determinar exclusivament respecte de les 
entitats associatives que s’hi integren.

b) El seu volum d’operacions, en termes econòmics, no excedeix el 90 per 
cent en una comunitat autònoma concreta i disposa de socis participants en el 
reconeixement en més d’una comunitat autònoma.

Quan per a un producte determinat, dels que indica l’annex I, la producció 
nacional es localitzi en més d’un 60% en una única comunitat autònoma, els 
percentatges previstos anteriorment han de ser del 95% per al nombre de socis de 
l’apartat a) i per al volum d’operacions de l’apartat b). Aquests mateixos percentatges 
són aplicables quan l’entitat porti a terme més del 50% del seu volum d’operacions 
en una comunitat autònoma amb cinc províncies o més.

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

Dos. L’article 3 se substitueix pel següent:

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

1. La sol·licitud de reconeixement com a EAP l’ha de fer el representant legal 
de la mateixa entitat o els promotors d’aquesta, en cas que estigui en procés de 
constitució, i s’ha d’adreçar al director general de la Indústria Alimentària del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i s’ha d’emplenar segons el model que figura com 
a annex II d’aquest Reial decret. D’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, és obligatòria la presentació electrònica de la sol·licitud i de la 
documentació corresponent, disponible a la seu electrònica del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, l’adreça de la qual és https://sede.mapama.gob.es.

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

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

b) Relació actualitzada de totes les entitats que la integren si s’escau, amb 
identificació de tots els productors que les componen amb indicació del territori de la 
comunitat autònoma on exerceixen la seva activitat, així com la documentació 
acreditativa per a la verificació del que disposa l’article 2.5 del present Reial decret, 
en relació amb els productes objecte de reconeixement.

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

1r L’obligació de la comercialització conjunta de la totalitat del producte o 
productes per al qual se sol·licita reconeixement, tot això sense perjudici de les 
excepcions o limitacions que preveuen les normes europees o de rang legal, 
circumstàncies climatològiques o de mercat excepcionals, raons de sanitat vegetal 
i/o animal, per capacitat de les instal·lacions, normes de campanya o condicions de 
lliurament aplicables, si s’escau.

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

3r Consentiment dels socis a la cessió de dades referents a l’activitat 
econòmica duta a terme en el si de l’entitat, rellevants als efectes del control i 
compliment del que disposen la Llei 13/2013, de 2 d’agost, i aquest Reial decret, de 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 83  Dissabte 6 d'abril de 2019  Secc. I. Pàg. 6

conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

d) Facturació de l’entitat sol·licitant o la suma de les entitats que s’integren i els 
seus productors per als productes específics o genèrics per als quals se sol·licita el 
reconeixement com a EAP, de conformitat amb el que estableix l’article 2.6.

e) En el supòsit que l’entitat sol·licitant s’aculli al període que preveu la 
disposició transitòria única, s’ha d’aportar la corresponent declaració o compromís 
de l’entitat sol·licitant i de les que la integren, d’acord amb l’annex III.

f) En cas que l’entitat sol·liciti el reconeixement genèric d’acord amb el volum 
mínim que preveu l’apartat b) de l’annex I, les informacions que preveuen les lletres 
anteriors s’han de referir als productes per als quals es pretén obtenir el 
reconeixement esmentat.

g) Document descriptiu del sistema de control del compliment de les 
obligacions relatiu al lliurament total per a la seva comercialització conjunta, i el 
proveïment de productes per a les entitats de subministraments i serveis.»

Tres. L’article 4 se substitueix pel següent:

«Article 4. Esmena.

Quan s’adverteixin defectes en la sol·licitud o en la documentació que s’adjunta 
s’ha de requerir l’interessat per tal que, en un termini de 10 dies, esmeni la falta o 
adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es desistirà la seva 
petició, prèvia resolució corresponent, de conformitat amb el que preveu l’article 68 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.»

Quatre. Els apartats 2 i 7 de l’article 5 queden redactats de la manera següent:

«2. La Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació ha de remetre les sol·licituds de reconeixement i inscripció als 
òrgans competents de les comunitats autònomes afectades territorialment per al seu 
informe en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la petició d’aquest, de 
conformitat amb el que disposa l’article 80.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en 
compliment del deure de col·laboració entre administracions públiques. S’entén que 
hi ha afectació territorial d’una comunitat autònoma quan hi hagi socis de base en 
aquesta comunitat. En cas que no es rebi resposta en el termini esmentat, s’han de 
prosseguir les actuacions. Durant el període esmentat les comunitats autònomes 
afectades o la mateixa Direcció General poden proposar la celebració d’una reunió 
amb la participació de totes les comunitats autònomes interessades per resoldre 
qualsevol dubte o suggeriment que es pugui plantejar respecte al reconeixement.»

«7. Contra la resolució esmentada, es pot interposar recurs d’alçada, davant la 
Secretaria General d’Agricultura i Alimentació, en el termini d’un mes comptat a 
partir de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposen els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.»

Cinc. L’article 6 se substitueix pel següent:

«Article 6. Obligació de comunicació anual de les EAP.

1. Les EAP han de presentar anualment la documentació següent:

a) Comptes anuals auditats i informe d’auditoria corresponent.
b) Certificació de la relació de productors que formin part de l’EAP i de les 

entitats que la integren, així com dels socis productors d’aquestes últimes.
c) Memòria de l’EAP, que ofereixi una idea al més completa i exacta possible 

de la situació i l’evolució de l’entitat, i que ha d’especificar els canvis produïts que no 
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suposin una sol·licitud de modificació del reconeixement, d’acord amb el que preveu 
l’article 8.3.

d) Informe dels resultats del sistema de control que preveu l’article 3.2.g), que 
ha de preveure detalladament les accions correctores acomplertes.

e) En el cas de les entitats acollides al període transitori a què es refereix la 
disposició transitòria única d’aquest Reial decret, s’ha de certificar la situació relativa 
a l’avanç en el compromís de lliurament per a la seva comercialització conjunta, de 
conformitat amb el model que recull l’annex III.

2. La documentació ha d’anar adreçada al director general de la Indústria 
Alimentària i s’ha de presentar electrònicament, a través de la seu electrònica del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, l’adreça de la qual és https://sede.
mapama.gob.es, en el termini de tres mesos següents a l’aprovació dels comptes 
anuals per part de l’assemblea general o la junta general. En cas que no s’hagi 
produït l’aprovació d’aquests comptes, la documentació anual esmentada s’ha de 
presentar en el termini màxim d’un any, comptat des de l’última comunicació anual 
o, si no n’hi ha, del reconeixement com a EAP.»

Sis. L’article 8 se substitueix pel següent:

«Article 8. Modificació de les condicions i cancel·lació del reconeixement.

1. La cancel·lació del reconeixement de l’EAP pot tenir lloc d’ofici o a instància 
de l’interessat.

2. Els representants de les entitats associatives prioritàries han de comunicar 
a la Direcció General de la Indústria Alimentària, en el termini d’un mes des que 
aquesta es produeixi, qualsevol informació que pugui motivar la pèrdua de la seva 
condició de prioritàries. Aquesta comunicació, que s’ha de presentar electrònicament, 
a través de la seu electrònica del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
l’adreça de la qual és https://sede.mapama.gob.es, ha d’estar degudament 
acompanyada de la documentació acreditativa.

3. Així mateix, han de presentar a la Direcció General de la Indústria Alimentària 
una sol·licitud de modificació del reconeixement, acompanyada de la documentació 
acreditativa, quan es produeixi alguna de les situacions següents:

a) Altes d’entitats de base.
b) Baixes d’entitats de base.
c) Variació dels productes objecte de reconeixement de l’EAP.
d) Modificacions en la personalitat jurídica de l’EAP.

Altres aspectes derivats de l’evolució de l’entitat associativa prioritària es poden 
comunicar en el marc del que preveu l’article 6.

Les sol·licituds s’han de presentar electrònicament, a través de la seu electrònica 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, l’adreça del qual és https://sede.
mapama.gob.es.

La Direcció General de la Indústria Alimentària ha de resoldre en el termini de 6 
mesos sobre la sol·licitud de modificació esmentada, amb l’informe previ de les 
comunitats autònomes afectades per la modificació, d’acord amb l’article 80 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, que s’ha de comunicar posteriorment als interessats i les 
comunitats autònomes de l’àmbit territorial de l’EAP.

4. En el supòsit que, a la vista de la informació comunicada per l’EAP, en virtut 
del que preveu aquest article o l’article 6, s’aprecia l’incompliment de qualsevol dels 
requisits que preveuen els articles 2 i 3, la Direcció General de la Indústria 
Alimentària, amb l’audiència prèvia de l’interessat, mitjançant una resolució motivada 
ha d’acordar la suspensió provisional del reconeixement durant un termini de tres 
mesos. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi solucionat o aportat la 
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documentació acreditativa del fet que, en vista de les noves circumstàncies, es 
compleix el que preveuen els articles esmentats, s’ha de procedir a la cancel·lació 
del reconeixement, amb la instrucció prèvia del procediment administratiu, que en 
tot cas ha de garantir l’audiència de l’interessat i l’informe de les comunitats 
autònomes afectades, de conformitat amb el que preveu l’apartat 5.

No obstant això, als efectes del manteniment del reconeixement com a EAP, 
s’entén complert el requisit relatiu al volum de facturació, quan la facturació assolida 
en l’últim exercici o la facturació mitjana de dos dels últims tres exercicis, sigui igual 
o superior al mínim establert.

5. La Direcció General de la Indústria Alimentària ha de procedir d’ofici, prèvia 
advertència, a la cancel·lació del reconeixement com a EAP de les entitats que 
incompleixin les obligacions que preveu l’article 6. El procediment esmentat ha 
d’incloure una audiència dels interessats i un informe de les comunitats autònomes 
afectades per l’àmbit territorial de l’EAP. La Direcció General de la Indústria 
Alimentària ha de dictar i notificar una resolució motivada en el termini de sis mesos 
després de la notificació de l’advertència. Contra aquesta resolució es pot interposar 
un recurs d’alçada davant el secretari general d’Agricultura i Alimentació en el 
termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.»

Set. La disposició transitòria única se substitueix per la següent:

«Disposició transitòria única. Període transitori.

Les entitats sol·licitants reconegudes que no compleixin el requisit que estableix 
l’article 3.2 c).1r disposen d’un període transitori màxim de cinc anys, des de la 
presentació de la seva sol·licitud, per assolir el lliurament total dels productes 
objecte de reconeixement per a la seva comercialització conjunta, o proveïment en 
el cas d’entitats associatives de subministraments i serveis, amb el calendari 
següent:

a) En finalitzar el tercer any, almenys el 50%.
b) El 4t any, el 75%.
c) I el 5è any, la totalitat.»
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Vuit. L’annex II se substitueix pel següent:

«ANNEX II

MODEL DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D’ENTITATS ASSOCIATIVES 
PRIORITÀRIES (EAP) I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

I. DADES DEL REPRESENTANT LEGAL O PROMOTOR DE L'EAP

Primer cognom Segon cognom Nom 

NIF Telèfon de contacte i correu 
electrònic 

Càrrec que exerceix a 
l'entitat que representa 

II. ENTITAT A LA QUAL REPRESENTA EL SOL·LICITANT

Nom o raó social NIF Domicili: carrer/plaça 
número 

Localitat Província Codi postal 

Telèfon Correu electrònic 

Pàgina web 

Activitat principal 

Naturalesa jurídica de l'entitat associativa 

III. DOMICILI ALS EFECTES DE NOTIFICACIÓ

Domicili: carrer/plaça número Localitat Província 

Codi postal Telèfon Correu electrònic 

IV. VOLUMS MÍNIMS DE FACTURACIÓ REQUERITS PER AL RECONEIXEMENT 

● Tipus de reconeixement sol·licitat i
productes per als quals s'efectua.

● Facturació certificada per a la sol·licitud de reconeixement:
☐ facturació de l'entitat sol·licitant
☐ suma de les entitats de base

● Any de referència: 20__.

☐ per producte
☐ genèric
☐ integració vertical en

reconeixement per producte
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a) Volums mínims per al reconeixement per producte:

PRODUCTES
(seleccioneu-los)

CNAE 
2009 1

DESCRIPCIÓ CLASSIFICACIÓ NACIONAL 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES (CNAE)

VOLUM MÍNIM 
FACTURACIÓ TOTAL 

DE L’ENTITAT
(milions d’euros)2 i 3

VOLUM FACTURACIÓ 
TOTAL DE L’ENTITAT 

PER A AQUEST 
PRODUCTE (milions 

d’euros)

OLI D’OLIVA □ □ 1043 Fabricació d’oli d’oliva 500

OLIVA DE TAULA (elaborada) □

□ 1089 Elaboració d’altres productes alimentaris 
no classificats en altres apartats

150
□ 1039 Un altre processament i conservació de 

fruites i hortalisses
COTÓ □ □ 0116 Conreu de plantes per a fibres tèxtils 20

ALIMENTACIÓ ANIMAL □
□ 1091 Alimentació animal

225□ 1092 Fabricació de productes per a 
l’alimentació d’animals de companyia

ALIMENTACIÓ ANIMAL 
(excloent-ne animals de 
companyia)

□ □ 1091 Pinsos per a espècies de producció 217

FABRICACIÓ DE 
PRODUCTES PER A 
L’ALIMENTACIÓ 
D’ANIMALS DE 
COMPANYIA

□ □ 1092 Pinsos per a animals de companyia 8

APÍCOLA □ □ 0149 Altres explotacions de bestiar 20
ARRÒS □ □ 0112 Conreu d’arròs 60
AVICULTURA DE CARN □ □ 0147 Avicultura 350

AVICULTURA DE POSTA □

□ 1089 Elaboració d’altres productes alimentaris 
no classificats en altres apartats 70

□ 0147 Avicultura

CARN DE CONILL □ □ 0149 Altres explotacions de bestiar 35
CONREUS HERBACIS 

(excepte arròs) □ □ 0111 Conreu de cereals (excepte arròs), 
lleguminoses i llavors oleaginoses 300

CEREALS (excepte arròs) □ □ 0111 Cereals (excepte arròs) 255
LLEGUMINOSES □ □ 0111 Lleguminoses 12
OLEAGINOSES □ □ 0111 Llavors oleaginoses 33
BLAT DUR □ □ 0111 Blat dur 23

FLORS I PLANTES DE 
VIVER □

□ 0130 Propagació de plantes
25□ 0128 Conreu d’espècies, plantes aromàtiques, 

medicinals i farmacèutiques
FARRATGES 

DESHIDRATATS □ □ 0119 Altres conreus no perennes 50

CÍTRICS □ □ 0123 Conreu de cítrics 300
FRUITES D’OS □ □ 0124 Conreu de fruites amb os i llavors. 125

FRUITES DE LLAVOR □
□ 0124 Conreu de fruites amb os i llavors.

80
□ 0121 Conreu de la vinya (taula)

FRUITES TROPICALS I 
SUBTROPICALS I 
PLÀTANS

□
□ 0122 Conreu de fruites tropicals i subtropicals

100
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PRODUCTES
(seleccioneu-los)

CNAE 
2009 1

DESCRIPCIÓ CLASSIFICACIÓ NACIONAL 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES (CNAE)

VOLUM MÍNIM 
FACTURACIÓ TOTAL 

DE L’ENTITAT
(milions d’euros)2 i 3

VOLUM FACTURACIÓ 
TOTAL DE L’ENTITAT 

PER A AQUEST 
PRODUCTE (milions 

d’euros)

FRUITES I HORTALISSES 
FRESQUES I 
TRANSFORMADES 
(excepte patata i tomàquet 
transformat)

□

□ 0123 Conreus cítrics

500

□ 0124 Conreus de fruites amb os i llavors.
□ 0121 Conreus de la vinya de taula
□ 0122 Conreus de fruites tropicals i subtropicals
□ 0125 Conreu d’altres arbres i arbustos fruiters 

i fruita seca
□ 0113 Conreu d’hortalisses, arrels i tubercles
□ 1032 Elaboració de sucs de fruites i hortalisses
□ 1039 Un altre processament i conservació de 

fruites i hortalisses
□ 1085 Elaboració de plats i menjars
□ 1089 Elaboració d’altres productes alimentaris 

no classificats en altres apartats

FRUITA SECA □ □ 0125 Conreu d’altres arbres i arbustos fruiters 
i fruita seca 40

HORTALISSES (excepte 
patata) □ □ 0113 Conreu d’hortalisses (inclosos síndria i 

meló), arrels i tubercles 400

LLET
I PRODUCTES LACTIS □

□ 1054 Preparació de llet i altres productes lactis

650

□ 1053 Fabricació de formatges
□ 0141 Explotació de bestiar boví per a la 

producció de llet
□ 0143 Explotació de cavalls i altres equins
□ 0144 Explotació de camells i altres camèlids
□ 0145 Explotació de bestiar oví i caprí
□ 1052 Elaboració de gelats

MOSTOS, VINS I ALCOHOLS □

□ 1101 Destil·lació, rectificació i mescla de 
begudes alcohòliques

100

□ 1102 Elaboració de vins
□ 1104 Elaboració d’altres begudes no 

desti l· lades, procedents de la 
fermentació

□ 1103 Elaboració de sidra i altres begudes 
fermentades

□ 1105 Fabricació de cervesa
OVÍ I CAPRÍ DE CARN □ □ 0145 Explotació de bestiar oví i caprí 100
OVÍ DE LLET I CARN □ □ 0145 Explotació de bestiar oví i caprí 75
CAPRÍ DE LLET I CARN □ □ 0145 Explotació de bestiar oví i caprí 40
PATATA □ □ 0113 Conreu d’hortalisses, arrels i tubercles 40
PORCÍ BLANC □ □ 0146 Explotació de bestiar porcí 150
PORCÍ IBÈRIC □ □ 0146 Explotació de bestiar porcí 50
PRODUCCIÓ FORESTAL □ □ 0220 Silvicultura i altres activitats forestals 20

REMOLATXA (sucrera) □
□ 0114 Conreu de canya de sucre

30
□ 0113 Conreu sucrers i sucre

SUBMINISTRAMENTS I 
SERVEIS □

□ 0164

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

□ 0162
□ 0130
□ 2015
□ 2020
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PRODUCTES
(seleccioneu-los)

CNAE 
2009 1

DESCRIPCIÓ CLASSIFICACIÓ NACIONAL 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES (CNAE)

VOLUM MÍNIM 
FACTURACIÓ TOTAL 

DE L’ENTITAT
(milions d’euros)2 i 3

VOLUM FACTURACIÓ 
TOTAL DE L’ENTITAT 

PER A AQUEST 
PRODUCTE (milions 

d’euros)

TABAC □ □ 0115 Conreu de tabac 40

TOMÀQUET TRANSFORMAT □

□ 1039 Un altre processament i conservació de 
fruites i hortalisses

90
□ 1032 Elaboració de sucs de fruites i hortalisses
□ 0113 Conreu d’hortalisses, arrels i tubercles

□ 1084 Elaboració d’espècies, salses i 
condiments

□ 1085 Elaboració de plats i menjars preparats

TRANSFORMATS 
HORTOFRUCTÍCOLES 
(EXCEPTE TOMÀQUET)

□

□ 1032 Elaboració de sucs de fruites i hortalisses

70

□ 1039 Un altre processament i conservació de 
fruites i hortalisses

□ 1085 Elaboració de plats i menjars preparats
□ 1089 Elaboració d’altres productes alimentaris 

no classificats en altres apartats
BOVÍ DE CARN □ □ 0142 Explotació d’altre bestiar boví i búfals 70

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

2 Facturació total de l’entitat i de les seves entitats participades (import net xifra de negocis). Els 
valors de facturació s’han de reduir un 30% quan l’entitat sol·licitant sigui una societat cooperativa 
agroalimentària de primer grau en els termes que estableix l’article 2.3 i l’annex I a) d’aquest Reial decret.

3 El volum mínim de facturació exigit s’ha de reduir un 50% per als diferents subsectors per als 
quals se sol·licita el reconeixement per producte quan l’entitat sol·licitant porti a terme una integració 
vertical en la cadena de subministrament en els termes de l’annex I c).

b) Volums mínims per al reconeixement genèric:

CONJUNT DE PRODUCTES ESPECÍFICS
(AMB INDICACIÓ DEL CNAE D’ACORD AMB EL 

QUADRE ANTERIOR) OBJECTE DE 
RECONEIXEMENT

VOLUM MÍNIM 
FACTURACIÓ TOTAL DE 

L’ENTITAT4

(milions d’euros)

VOLUM 
FACTURACIÓ 

TOTAL DE L’ENTITAT
(milions d’euros)

–

750

–

–

–

–

–
4 Facturació total de l’entitat i de les seves entitats participades (import net xifra de negocis). Els 

valors de facturació s’han de reduir un 30% quan l’entitat sol·licitant sigui una societat cooperativa 
agroalimentària de primer grau en els termes que estableixen l’article 2.3 i l’annex I b) d’aquest Reial 
decret.

V. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA A LA SOL·LICITUD

□ Certificació de l’acord de sol·licitud de reconeixement com a entitat associativa 
prioritària (EAP).

□ Memòria del projecte empresarial i associatiu de l’EAP.
□ Per a entitats civils i mercantils: certificació del fet que més del 50 per cent del 

seu capital social pertany a societats cooperatives, a organitzacions de productors 
o a societats agràries de transformació.

□ Certificació de la relació d’entitats que integren l’EAP, nre. de socis que les 
componen i indicació del territori de la comunitat autònoma on exerceixen la seva 
activitat.
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□ Certificació de la relació d’entitats que integren cadascuna de les cooperatives 
de 2n grau, nre. de socis que les componen i indicació del territori de la comunitat 
autònoma on exerceixen la seva activitat.

□ Certificació de la relació detallada dels socis que componen cadascuna de les 
entitats que integren l’EAP.

□ Estatuts o disposicions reguladores de l’entitat sol·licitant i de cadascuna de 
les entitats que integren l’EAP.

□ Obligacions estatutàries (lliurament total, cessió de dades i control democràtic) 
de l’entitat sol·licitant i de cadascuna de les entitats que integren l’EAP.

□ Declaració de l’EAP i compromís de cadascuna de les entitats de base que 
s’acullen al període transitori que estableix la disposició transitòria única del Reial 
decret 550/2014, de 27 de juny.

□ Certificació expedida per l’auditor, els òrgans rectors o administradors relativa 
al volum de facturació dels seus socis i tercers no socis de qualsevol dels tres últims 
exercicis econòmics tancats, previs a la sol·licitud, en relació amb els productes per 
als quals es pretén obtenir el reconeixement. Aquesta documentació ha de 
correspondre al mateix exercici (escolliu una opció):

□ de l’entitat sol·licitant.
□ de les entitats de base que integren l’entitat sol·licitant.

□ Memòria, balanç i compte de resultats de l’entitat sol·licitant amb personalitat 
jurídica i de les seves entitats de base (en cas que s’accedeixi al reconeixement 
mitjançant la suma de la facturació d’aquestes), o de les entitats promotores que 
pretenen el reconeixement, referit al mateix exercici escollit anteriorment.

□ Altra documentació. Si s’escau, indiqueu-la:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

VI. SOL·LICITUD

El sotasignat sol·licita el RECONEIXEMENT al qual es refereix aquesta 
instància, i declara que són certes les dades que s’hi consignen, que compleix els 
requisits exigits, que accepta les condicions que estableix el Reial decret 550/2014, 
de 27 de juny, que es compromet a provar documentalment totes les dades que 
figuren en aquesta sol·licitud i que autoritza el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, per sol·licitar a l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social informació relativa al compliment de les obligacions tributàries i de 
la Seguretat Social.

__________________________, ___de __________________de 20__.

(Signatura)

Director general de la Indústria Alimentària
Passeig Infanta Isabel núm. 1
28071 MADRID

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació manté un compromís de 
compliment de la legislació vigent en matèria de tractament de dades personals i 
seguretat de la informació per tal de garantir que la recollida i el tractament de les 
dades facilitades es fa de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 general de 
protecció de dades (RGPD) i de la normativa nacional vigent en la matèria. Per 
aquest motiu, us oferim a continuació informació sobre la política de protecció de 
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dades aplicada al tractament de les dades de caràcter personal derivat del 
procediment de reconeixement de les entitats associatives prioritàries:

1. Responsable del tractament: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Direcció General de la Indústria Alimentària - Sub-direcció General de Foment 
Industrial i Associatiu Agroalimentari

P.º Infanta Isabel, 1. 28071 Madrid
Telèfon: 91 3475346
Correu: sgfi@mapa.es
Delegat de protecció de dades: bzn-delegadosPD@mapama.es

2. Finalitat del tractament: les dades personals incorporades s’utilitzaran 
exclusivament per a la tramitació del procediment de reconeixement com a entitat 
associativa prioritària i es conservaran mentre la legislació aplicable obligui a la seva 
conservació (Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol).

3. Legitimació del tractament: el tractament és necessari per al compliment 
d’una missió duta a terme en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits 
al responsable del tractament de la Llei 13/2013, de 2 d’agost, de foment de la 
integració de cooperatives i d’altres entitats associatives de caràcter agroalimentari.

4. Destinataris de les dades: no estan previstes cessions de dades ni 
transferències internacionals de dades.

5. Drets sobre el tractament de dades: de conformitat amb el que preveuen el 
RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, podeu sol·licitar al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la seu electrònica (https://sede.
mapama.gob.es/portal/site/se), l’accés, la rectificació i la supressió de les vostres 
dades personals, la limitació i l’oposició al tractament de les vostres dades i a no ser 
objecte de decisions automatitzades. Així mateix, si considereu vulnerats els vostres 
drets, podeu presentar una reclamació de tutela davant l’Agència Espanyola de 
Protecció de Dades: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/
formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

Disposició transitòria primera. Sol·licituds de reconeixement presentades amb anterioritat 
a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Les sol·licituds presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret 
i sobre les quals no hagi recaigut cap resolució, s’han de tramitar d’acord amb els nous 
requisits aplicables sense necessitat de presentar una nova sol·licitud.

Disposició transitòria segona. Adaptació de les EAP reconegudes d’acord amb la 
normativa anterior.

Les EAP reconegudes prèviament a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret tenen de 
termini fins a la primera comunicació que preveu l’article 6 per a l’adaptació oportuna als 
nous requisits establerts per aquest Reial decret en els articles 2 i 3, del Reial decret 
550/2014, de 27 de juny. Als efectes de la seva acreditació, han de presentar davant la 
Direcció General de la Indústria Alimentària la documentació que exigeix aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de març de 2019.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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