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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
4263

Reial decret 427/2020, de 3 de març, pel qual s’estableixen els requisits i el
procediment per al reconeixement de les llotges de productes agropecuaris
com a «llotges de referencia», i de les seves associacions, i es crea el Registre
nacional de llotges de referència i les seves associacions.

Per tal de millorar el funcionament i la vertebració de la cadena alimentària,
d’incrementar l’eficàcia i la competitivitat del sector agroalimentari espanyol, i de reduir el
desequilibri en les relacions comercials entre els operadors, es va promulgar la
Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena
alimentària.
Aquesta Llei estableix, com una de les seves finalitats específiques, aconseguir més
transparència en les relacions comercials entre els diferents operadors, amb la millora del
seu accés a la informació, i per a això crea l’Observatori de la Cadena Alimentària, al qual
s’assignen les funcions de seguiment, assessorament, consulta, informació i estudi del
funcionament de la cadena alimentària i dels preus dels aliments.
D’altra banda, el Reial decret 904/2018, de 20 de juliol, pel qual es desenvolupa
l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, té encomanada
a aquest departament la realització i coordinació de les operacions relatives a les
estadístiques agroalimentàries, entre les quals ocupa un lloc destacat la informació sobre
els preus dels productes agraris en origen.
Les llotges agropecuàries constitueixen una institució tradicional del nostre sector
agrari, que amb la seva activitat contribueixen des de fa molts anys a millorar la
transparència en les relacions comercials en les primeres baules de la cadena de
subministrament.
Les llotges presten igualment un servei important al conjunt dels empresaris agraris de
la zona en què s’ubiquen, ja que porten a terme una destacada labor d’elaboració i difusió
d’informació sobre cotitzacions i mercats en origen, que contribueixen a la transparència
en els intercanvis comercials. Aquesta labor és també d’interès per al Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, ja que, per a determinats productes, la informació que proporcionen
constitueix una font de dades que s’utilitza com a contrast o per elaborar informes i anàlisis
de la situació dels sectors.
Al llarg dels anys, les llotges s’han anat organitzant seguint diferents formes jurídiques
i amb diferents models de funcionament, que han donat lloc a l’existència d’unes 40 llotges
o mercats en origen al nostre país. La diferent evolució que, en el seu desenvolupament,
han seguit les diferents llotges està fent que de vegades cada llotja defineixi les seves
pròpies especificacions dels productes, per la qual cosa les informacions que se
subministren poden no ser homogènies, fet que en limita l’interès, l’abast i les possibilitats
d’utilització.
Per contribuir a millorar el funcionament de les llotges, alhora que se’n reforça la
garantia de transparència i respecte a les normes de la competència, que inspira el
funcionament de les llotges, es considera necessari crear un sistema de reconeixement al
qual podran concórrer totes les llotges i les seves associacions que ho vulguin. D’aquesta
manera, es pretén establir un marc per al reconeixement per les comunitats autònomes o
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, com a llotges de referència o les seves
associacions, per a aquelles els estatuts i reglaments de les quals garanteixin la màxima
qualitat en l’exercici de les seves funcions i la informació de les quals s’ajusti a uns
estàndards que els proporcionin la màxima fiabilitat i utilitat possible. Igualment, es pretén
propiciar l’associacionisme entre les llotges amb la finalitat de facilitar la consecució dels
seus objectius.
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D’aquesta manera, es crea un Registre nacional de llotges de referència i les seves
associacions, que contribueixi a millorar la informació que proporcionin al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per tal de disposar de dades més precises amb la
finalitat, entre d’altres, de donar compliment a les obligacions de remissió d’informació
sobre preus que preveu el Reglament d’execució (UE) 2017/1185 de la Comissió, de 20
d’abril de 2017, pel qual s’estableixen les normes de desplegament dels reglaments (UE)
núm. 1307/2013 i (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a
la notificació d’informació i documents a la Comissió, i pel qual es modifiquen i es deroguen
diversos reglaments de la Comissió. En aquest sentit, les entitats que millor proporcionen
la informació que exigeix aquesta norma són les llotges, les quals, pel motiu esmentat,
poden subministrar la informació no exigida per la reglamentació de la Unió Europea, però
que és d’interès per al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
S’ha de tenir en compte que les llotges o els mercats que ja proporcionen la informació
d’acord amb el Reglament d’execució (UE) 2017/1185 de la Comissió, de 20 d’abril
de 2017, han d’accedir a la condició de llotges de referència, però sempre sense perjudici
que les que s’ocupin de sectors no inclosos en la norma esmentada puguin accedir així
mateix a aquesta condició si compleixen els requisits d’aquest Reial decret. És a dir,
l’eventual accés voluntari al reconeixement com a llotja de referència d’aquest Reial decret
actua com un element afegit a la consideració d’aquesta llotja com a subministradora
d’informació en els termes del Reglament esmentat.
De conformitat amb la doctrina del Tribunal Constitucional, la gestió centralitzada
d’aquest Registre es perfila com el mitjà més apropiat, atès que és impossible l’avaluació
per les comunitats autònomes, si el que es pretén és conèixer i gestionar les dades en
còmput nacional, tenint en compte la distribució nacional de les llotges esmentades i,
especialment, tenint en compte que es tracta d’un registre no constitutiu, sinó merament
recopilatori, en funció de les llotges reconegudes per les comunitats autònomes i
comunicades al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, o de les seves associacions
reconegudes per aquest Ministeri, sense que en aquest últim cas es pugui establir un punt
de connexió als efectes de l’administració competent per al reconeixement esmentat
diferent de l’Administració General de l’Estat, atès que tota associació comprèn llotges
presents en diverses comunitats autònomes.
Aquest Reial decret observa els principis de bona regulació de conformitat amb els
quals han d’actuar les administracions públiques en l’exercici de la iniciativa legislativa i la
potestat reglamentària, com són els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat,
seguretat jurídica, transparència i eficiència, que preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquest
efecte, es posa de manifest el compliment dels principis de necessitat i eficàcia i que la
norma és conforme al principi de proporcionalitat, ja que conté la regulació imprescindible
per aconseguir els objectius esmentats prèviament, imposa les obligacions indispensables
per als destinataris i igualment s’ajusta al principi de seguretat jurídica. Quant al principi de
transparència, en la seva elaboració la norma s’ha sotmès als diferents tràmits propis de
la participació pública, això és, consulta pública i tràmits d’audiència i informació públiques
i, addicionalment, s’han consultat les comunitats autònomes i les entitats representatives
dels interessos afectats. Pel que fa al principi d’eficiència, les càrregues administratives
incorporades es limiten a les necessàries per donar compliment a la mateixa essència de
la norma. Així mateix, pel que fa a la despesa pública s’ha d’assenyalar que no és
necessària la modificació de cap partida pressupostària i, per tant, que l’impacte
pressupostari és nul.
Aquesta norma es dicta d’acord amb la disposició final quarta de la Llei 12/2013, de 2
d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària.
En la seva tramitació, aquesta disposició s’ha sotmès a l’audiència i informació
públiques, i a la consulta específica a les comunitats autònomes i entitats representatives
del sector, i n’ha emès informe la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència.
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Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb
l’aprovació prèvia del ministre de Política Territorial i Funció Pública, per suplència, el
ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació en virtut del Reial decret 351/2019, de 20 de
maig, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres
en la reunió del dia 3 de març de 2020,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir les condicions i el procediment per
portar a terme el reconeixement com a llotges de referència, i de les seves associacions,
de les llotges de productes agropecuaris que, pel tipus d’informació que subministren i per
la idoneïtat i la qualitat dels procediments de treball que utilitzen, proporcionin informació
d’interès per millorar el funcionament i la transparència dels mercats en origen, i per al
subministrament de dades amb finalitats estadístiques per al Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, amb l’objectiu, entre d’altres, de donar compliment a les obligacions de
remissió d’informació sobre preus, que preveu el Reglament d’execució (UE) 2017/1185 de
la Comissió, de 20 d’abril de 2017, pel qual s’estableixen les normes de desplegament dels
reglaments (UE) núm. 1307/2013 i (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del
Consell pel que fa a la notificació d’informació i documents a la Comissió, i pel qual es
modifiquen i es deroguen diversos reglaments de la Comissió.
2. El que disposa aquest Reial decret no és aplicable a les llotges o els establiments
autoritzats per les comunitats autònomes a què fa referència el Reial decret 418/2015,
de 29 de maig, pel qual es regula la primera venda dels productes pesquers.
3. Als efectes d’aquest Reial decret s’entén com a llotja de referència tota llotja,
mercat en origen o mercat de referència a què s’hagi atorgat aquesta qualificació.
Article 2.

Condicions per al reconeixement com a llotja de referència.

1. El reconeixement de llotja de referència l’ha de portar a terme la comunitat
autònoma en què radiqui la seva seu social i s’ha d’inscriure en el Registre que regula
l’article 7.
Sense perjudici de la resta de requisits que preveu la normativa de la Unió Europea
sobre llotges o mercats de referència, el reconeixement es pot atorgar a la llotja que ho
sol·liciti i compleixi les condicions següents:
a) Tenir personalitat jurídica pròpia i exclusiva com a llotja de contractació, i que en
els estatuts tingui com a objecte la constatació de cotitzacions, tendències de preus o
preus practicats o de referència no vinculants de productes agrícoles o ramaders del seu
àmbit i estiguin regulats pels mateixos estatuts o reglaments interns, d’acord amb la
normativa que li sigui aplicable, així com que no tingui ànim de lucre.
b) Disposar d’uns estatuts que s’ajustin a les determinacions que estableix l’apartat 2.
c) Funcionar de manera transparent respecte dels seus membres, i de conformitat
amb el que preveu la normativa de defensa de la competència.
2. Així mateix, pel que fa als productes per als quals sol·liciti el reconeixement, ha de
complir les condicions següents:
a) Difondre informació, de manera agregada preferentment, i, en tot cas, en els
termes que preveu el Reglament d’execució (UE) 2017/1185 de la Comissió, de 20 d’abril
de 2017, pels mitjans més adequats perquè s’aconsegueixi la màxima difusió possible, a
agricultors i ramaders, sobre cotitzacions ja practicades, tendències de preus de mercat o
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preus practicats o de referència, sempre no vinculants per a les parts, i sense oferir
orientació sobre tendències futures.
b) Obligar-se a facilitar informació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i a la
comunitat autònoma corresponent sobre cotitzacions, tendències de preus de mercat,
preus practicats o de referència, no vinculants, que s’ajusti al que preveu l’article 6.
3. Per poder ser reconeguda com a llotja de referència els estatuts o la norma
fundacional de la sol·licitant han de complir les determinacions següents:
a) Indicar l’àmbit territorial al qual estan referides les cotitzacions, tendències de
preus, o preus practicats o de referència, no vinculants, i qualsevol altra informació que es
proporcioni.
b) Especificar la relació de productes i tipologies sobre els quals se centra la
informació que faciliti la llotja, així com de la posició comercial a què es refereix.
c) Determinar el tipus de socis o membres que en poden formar part.
d) Concretar les finalitats i funcions que en defineixen l’objecte social.
e) Regular les modalitats d’adhesió i baixa dels membres que la conformen, i garantir
la pertinença a la llotja de totes les empreses que portin a terme accions de compra o
venda dels productes agropecuaris sobre els quals aquesta treballa, i que la seva activitat
sigui significativa en el seu àmbit territorial.
f) Detallar-ne l’organització i el funcionament dels seus òrgans, democràtic i
transparent respecte dels seus membres, en concordança amb la forma jurídica sota la
qual estigui establerta.
g) Regular la composició i el funcionament de les juntes o comissions de preus que
s’estableixin, amb l’obligació de preveure les mesures necessàries per garantir una
presència equilibrada de productors i de comercialitzadors, per garantir una representació
adequada dels diferents tipus d’operadors, evitar els conflictes d’interessos i garantir el
compliment de la normativa de defensa de la competència.
h) Incloure, igualment, els aspectes relatius al règim econòmic, així com les previsions
per a la seva dissolució i extinció.
Article 3.

Condicions per al reconeixement com a associacions de llotges de referència.

El reconeixement com a associació de llotges de referència l’ha de portar a terme el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i s’ha d’inscriure en el Registre que regula
l’article 7.
El reconeixement es pot atorgar a l’associació que ho sol·liciti i compleixi les condicions
següents:
a) Que tingui personalitat jurídica pròpia i exclusiva com a associació de llotges de
referència de productes agropecuaris i mercats de referència, d’acord amb la normativa
que li sigui aplicable, així com que no tingui ànim de lucre.
b) Que garanteixi el lliure associacionisme de les llotges de referència inscrites
segons la present norma.
c) Que dugui a terme la representació i la defensa dels interessos generals de les
llotges de referència associades.
d) Que representi, almenys, el vint per cent de les llotges de referència inscrites en el
Registre nacional de llotges de referència i les seves associacions, en algun dels sectors
que preveu l’annex I del Reglament d’execució (UE) 2017/1185 de la Comissió, de 20
d’abril de 2017, així com altres sectors rellevants no inclosos en aquest Reglament que
siguin competència de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i que, almenys, agrupi vuit de les llotges esmentades.
e) Que pugui auditar el funcionament de les llotges associades.
f) Que el seu funcionament i les seves normes d’actuació siguin transparents
respecte dels seus membres, i conformes amb el que preveu la normativa de defensa de
la competència.
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g) Que s’obligui a aportar la informació que preveu l’article 6.2, en nom dels seus
associats.
h) Que els seus associats tinguin la seu en més d’una comunitat autònoma.
Article 4. Sol·licitud de reconeixement com a llotja de referència o associació de llotges
de referència.
1. La sol·licitud de reconeixement l’ha de fer el representant legal i s’ha d’adreçar a
l›òrgan competent de la comunitat autònoma en què radiqui la seu social de la llotja o, en
el cas de les associacions de llotges de referència, a la persona titular de la Direcció
General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
de conformitat amb el que preveu l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, a través de la seu
electrònica del departament o pels mitjans electrònics que preveu l’article 16 d’aquesta
Llei, i s’ha d’emplenar el model corresponent disponible a la seu esmentada.
2. A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar, almenys, la documentació següent:
a) Acta fundacional de la llotja de productes agropecuaris, o associació, i
documentació acreditativa del seu reconeixement com a llotja o associació, d’acord amb la
normativa que li sigui aplicable.
b) Relació actualitzada de tots els socis que la integren.
c) Estatuts o disposicions reguladores de l’entitat sol·licitant.
Quan s’adverteixin defectes en la sol·licitud o en la documentació que l’acompanya
s’ha de requerir l’interessat perquè, en un termini de deu dies, esmeni la falta o adjunti els
documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la
seva petició, amb la resolució prèvia corresponent, de conformitat amb el que preveu
l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 octubre.
Article 5.

Resolució de reconeixement.

1. En vista de la documentació presentada, l’òrgan competent de la comunitat
autònoma o la persona titular de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris ha
de dictar resolució motivada i notificar-la en el termini màxim de sis mesos; transcorregut
aquest termini sense que hagi recaigut i s’hagi notificat resolució expressa, la sol·licitud es
pot entendre estimada, llevat que, quan la competència recaigui en les comunitats
autònomes, el termini per resoldre o el sentit del silenci sigui un altre.
2. La resolució estimatòria determina la inscripció d’ofici en el Registre nacional de
llotges de referència i les seves associacions, que preveu l’article 7. A aquests efectes,
quan es tracta de llotges de referència, la comunitat autònoma de què es tracti ha de
comunicar a la persona titular de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris
l’acte de reconeixement com a llotja de referència en el termini màxim d’un mes des de la
data de la resolució.
3. Quan la competència sigui del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, contra
la resolució esmentada, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant la persona titular de la Secretaria General d’Agricultura i Alimentació en el
termini d’un mes des de la seva notificació, d’acord amb el que disposa l’article 121 i
següent de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
4. L’incompliment sobrevingut d’algun dels requisits que exigeix aquesta norma per
al reconeixement de les llotges de referència o les seves associacions, o de qualsevol de
les obligacions que preveu l’article 6, comporta la retirada d’aquest reconeixement i la
baixa en el Registre que preveu l’article 7.
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Obligacions de les llotges de referència i les seves associacions.

1. Als efectes d’actualització del Registre, les llotges de referència o les seves
associacions reconegudes han de presentar anualment, al tancament del seu exercici
econòmic, la documentació següent davant l’administració que va atorgar el reconeixement:
a) Relació de socis que integren la llotja de referència o associació.
b) Memòria econòmica i social anual.
c) Comunicació de qualsevol modificació que afecti el reconeixement.
2. Les llotges o les seves associacions, reconegudes de conformitat amb aquest
Reial decret, han de proporcionar informacions sobre cotitzacions, tendències de preus de
mercat, o preus de referència, de l’àmbit de què es tracti, no vinculants, al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que compleixin els requisits següents:
a) Les informacions han de ser representatives de l’àmbit de què es tracti. A aquesta
informació s’hi ha d’adjuntar una referència sobre els preus i les quantitats que s’han
utilitzat per calcular les informacions esmentades.
b) Per a cada producte, tipologia, varietat, categoria/calibre, la informació ha
d’incloure la seva posició comercial.
c) Les informacions s’han de subministrar amb la periodicitat que estableixi en cada
cas el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb la finalitat, entre d’altres, de donar
compliment als terminis que preveu la normativa de la Unió Europea.
d) En els casos que preveu el Reglament d’execució (UE) 2017/1185 de la Comissió,
de 20 d’abril de 2017, la informació sobre els preus i la metodologia és la que s’hi estableix,
en especial en els seus annexos, o en les normes dictades per a la seva aplicació a
Espanya.
Article 7.

Registre nacional de llotges de referència i les seves associacions.

1. Es crea el Registre nacional de llotges de referència i les seves associacions,
adscrit a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació.
2. Al Registre hi han de tenir accés les comunitats autònomes, que han d’efectuar la
inscripció de les llotges de referència que reconeguin com a tals segons el que disposa
l’article 2. La inscripció de les associacions de llotges l’ha d’efectuar el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació segons el que disposa l’article 3.
3. El Registre esmentat és públic i informatiu, sense perjudici, si s›escau, de la
deguda protecció de les dades de caràcter personal de conformitat amb la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals.
4. En el Registre hi han de constar les dades referents a les llotges o les seves
associacions, els productes per als quals estan reconegudes i les seves dades de contacte,
així com la seu social.
5. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en col·laboració amb les comunitats
autònomes, ha d’actualitzar els protocols tècnics necessaris per al correcte funcionament
de les aplicacions informàtiques.
Article 8.

Suspensió, modificació i baixa en el Registre.

1. La modificació de les dades que contingui el Registre és a instància de l’interessat
i la suspensió o baixa en el Registre i extinció del reconeixement pot tenir lloc d’ofici o a
instància de l’interessat, o pel que preveuen els apartats 3 i 4.
2. Els interessats han d’instar la modificació de qualsevol acte inscrit que no s’adeqüi
a la realitat, en el termini d’un mes des que aquesta es produeixi, i han d’indicar la nova
situació, degudament acompanyada de la documentació acreditativa per a la seva
incorporació a l’arxiu, davant l’òrgan que va efectuar la inscripció de la comunitat autònoma
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en què radiqui la seu social de la llotja, o davant el director general de Produccions i
Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el cas de les
associacions i els mercats de referència.
3. Sense perjudici del que preveu l’article 5.4, es causa baixa en el Registre, prèvia
extinció del seu reconeixement, per voluntat expressa, per dissolució o per liquidació de
les llotges de referència o les seves associacions, o perquè hagi recaigut resolució
sancionadora ferma en via administrativa per part de l’autoritat competent en matèria de
defensa de la competència o d’higiene per falta greu o molt greu sobre la llotja de referència
o l’associació de què es tracti.
En aquests casos, l’administració competent ha de procedir d’ofici, amb advertència
prèvia, a la baixa en el Registre de les llotges o associacions que incompleixin els requisits
corresponents o hagin estat sancionades. En el termini de tres mesos des de la notificació
de l’advertència i prèvia audiència dels interessats ha de dictar resolució motivada. Si en
el termini esmentat no es dicta i es notifica aquesta resolució, té lloc la caducitat del
procediment.
Quan la competència recaigui en el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, contra
aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la
Secretaria General d’Agricultura i Alimentació en el termini d’un mes, d’acord amb el que
disposa l’article 121 i següent de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
4. Igualment, l’autoritat competent pot declarar, com a mesura cautelar, la suspensió
dels efectes de la inscripció en el Registre de la llotja de referència o de l’associació de què
es tracti, en cas que hagi recaigut resolució sancionadora ferma en via administrativa per
part de l’autoritat competent en matèria de defensa de la competència o d’higiene.
Article 9.

Beneficis derivats del reconeixement.

1. Les llotges de productes agropecuaris, o les seves associacions, inscrites en el
Registre poden utilitzar en les seves comunicacions la menció de «llotja de referència», o
«associació de llotges de referència». Aquestes llotges o les seves associacions s’han de
tenir en compte als efectes del Reglament d’execució (UE) 2017/1185 de la Comissió,
de 20 d’abril de 2017.
2. La inscripció en el Registre s’ha de tenir en compte en la normativa reguladora de
les ajudes i subvencions que, en relació amb el subministrament de dades amb finalitats
estadístiques de cotitzacions, tendències de preus de mercat, o preus de referència no
vinculants de productes agropecuaris, es promoguin per part del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació.
3. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de donar a conèixer als operadors
agroalimentaris, en el marc de l’Observatori de la Cadena Alimentària, la importància i
significació de la inscripció en el Registre per part de les llotges de productes agropecuaris
o les seves associacions.
Disposició addicional única.

No increment de despesa.

El que disposa aquest Reial decret no suposa cap increment de dotacions, retribucions
o altres despeses de personal.
Així mateix, la creació i el funcionament del Registre que preveu l’article 7 s’han
d’atendre amb els mitjans personals i materials existents a la Direcció General de
Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.
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Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè, en l’àmbit de les seves
competències, desplegui aquest Reial decret, i en especial pel que fa a models d’informació
i canals de transmissió d’aquesta informació.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de juliol de 2020.
Madrid, 3 de març de 2020.
FELIPE R.
El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES

https://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

