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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
794 Reial decret 24/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen 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, i el 
Reial decret 153/2016, de 15 d’abril, sobre declaracions obligatòries a efectuar 
pels fabricants de llet líquida envasada de vaca.

Amb l’objectiu de donar compliment a l’apartat 4 de l’annex II i a l’apartat 9 de l’annex III 
del 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, 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, estableix a l’article 6 l’obligatorietat que els primers compradors de llet 
crua de vaca, ovella i cabra presentin en els primers vint dies del mes la declaració de les 
quantitats de llet crua subministrada pels productors el mes anterior. A aquesta informació 
se suma la corresponent a l’import abonat al productor.

Recentment, s’ha publicat el Reglament d’execució (UE) 2019/1746 de la Comissió, 
d’1 d’octubre de 2019, que modifica el Reglament d’execució (UE) 2017/1185, que 
estableix noves obligacions de notificació d’informació a la Comissió per part dels estats 
membres, que constitueix la base legal d’aquest Reial decret.

Entre aquestes noves obligacions hi ha la de comunicar els lliuraments de llet crua 
ecològica, així com el seu preu i el contingut en matèria grassa i proteïna dels lliuraments 
de llet crua. El Reglament d’execució (UE) 2019/1746 de la Comissió, d’1 d’octubre 
de 2019, especifica que les dades també les han de facilitar, igual que en el cas de la llet 
crua, els primers compradors. Per això, és procedent modificar el Reial decret 319/2015, 
de 24 d’abril, per incloure aquesta nova obligació per als primers compradors, que té 
efectes a partir de l’1 de gener de 2021.

Si bé aquesta nova exigència és únicament aplicable a la llet de vaca, es considera 
d’interès fer-la extensiva també a les espècies ovina i caprina, amb l’objectiu de disposar 
d’una informació de gran utilitat, en particular, per efectuar una anàlisi i un seguiment 
adequats del mercat de la llet d’ovella i cabra.

Addicionalment, en nom d’una transparència més gran, es considera útil conèixer, a 
més de les dades relatives a la producció i el preu de la llet ecològica, les corresponents a 
les produccions de qualitat diferenciada, com ara les denominacions d’origen protegides i 
les indicacions geogràfiques protegides.

No obstant això, atès que aquestes dues últimes comunicacions no tenen un 
manament comunitari, no es requereix tanta celeritat per posar-les en marxa, per la 
qual cosa s’estableix un període transitori per a l’adaptació a aquestes noves 
comunicacions.

D’altra banda, en l’actualitat el sistema unificat d’informació en el sector lacti (INFOLAC) 
està adscrit al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del Fons Espanyol de 
Garantia Agrària, OA, tal com estableix l’article 3 del Reial decret 319/2015, de 24 d’abril. 
Aquesta assignació va tenir un caràcter temporal, mentre no se li atribuís aquesta funció a 
l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, OA (AICA), tal com estableix la disposició 
transitòria única del Reial decret 1441/2001, de 21 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut 
del Fons Espanyol de Garantia Agrària. És procedent, per tant, derogar aquesta disposició 
transitòria única en aquest moment.
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Paral·lelament, s’ha de donar compliment al que estableix la disposició addicional 
primera de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de 
la cadena alimentària, i alinear les responsabilitats relatives al sistema d’informació 
del sector lacti amb les dels sectors de l’oli d’oliva i del vi, mitjançant el canvi en 
l’adscripció d’INFOLAC a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, OA (AICA). Per 
fer-ho s’han de dur a terme algunes modificacions en el Reial decret 153/2016, de 15 
d’abril, sobre declaracions obligatòries a efectuar pels fabricants de llet líquida 
envasada de vaca.

Com a conseqüència d’això, s’ha d’alliberar el FEGA, OA, de l’obligació que estableix 
l’apartat 8 de l’article 6 del Reial decret 319/2015, de 24 d’abril, de comunicar a la Comissió 
Europea les dades de lliuraments mensuals de llet de vaca. Aquesta obligació ha de 
recaure a partir d’ara en la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, que és la 
unitat que té atribuïda, mitjançant el Reial decret 430/2020, de 3 de març, pel qual es 
desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i pel 
qual es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s’estableix l’estructura 
orgànica bàsica dels departaments ministerials, la competència en matèria de seguiment i 
anàlisi dels mercats agraris.

D’altra banda, es prorroga l’eficàcia (pel mateix període –fins al 22 de gener de 2023–) 
de la indicació obligatòria de l’origen de la llet utilitzada com a ingredient en l’etiquetatge 
de la llet i dels productes lactis elaborats a Espanya que es comercialitzen al territori 
espanyol instaurada pel Reial decret 1181/2018, de 21 de setembre, relatiu a la indicació 
de l’origen de la llet utilitzada com a ingredient en l’etiquetatge de la llet i els productes 
lactis, mentre les institucions comunitàries estudien la possibilitat d’estendre aquesta 
obligació a tota la Unió Europea.

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

També s’ha sotmès al procediment d’informació en matèria de normes i reglamentacions 
tècniques previst a la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 
de setembre de 2015, per la qual s’estableix un procediment d’informació en matèria de 
reglamentacions tècniques i de regles relatives als serveis de la societat de la informació, 
regulat al Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol.

Així mateix, en compliment del que preveu la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del 
Govern, el projecte de reial decret s’ha sotmès al procediment d’audiència i informació 
públiques i s’adequa als principis de bona regulació a què es refereix l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. Concretament, compleix els principis de necessitat i 
eficàcia, atès que es tracta de l’instrument més adequat per garantir que la normativa 
europea s’aplica d’una manera homogènia a tot el territori nacional, la qual cosa 
garanteix l’interès general. També s’adequa al principi de proporcionalitat, atès que no 
hi ha cap alternativa menys restrictiva de drets o que imposi menys obligacions als 
destinataris. Pel que fa als principis de seguretat jurídica, transparència i eficiència, la 
norma s’hi adequa atès que és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, s’ha 
procurat la participació de les parts interessades i s’han evitat càrregues 
administratives innecessàries o accessòries.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb 
el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 19 
de gener de 2021,
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DISPOSO:

Article primer. 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’article 3 queda modificat de la manera següent:

a) L’apartat 2 queda redactat de la manera següent:

«2. El sistema unificat d’informació en el sector lacti queda adscrit al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que, a través de l’Agència d’Informació i Control 
Alimentaris, OA (AICA), és el responsable del seu funcionament coordinat, i l’han de 
gestionar de manera descentralitzada les comunitats autònomes en la forma que 
preveu aquest Reial decret, llevat del que disposa la lletra d) de l’apartat anterior, 
que ho ha de gestionar de manera centralitzada l’AICA.»

b) S’afegeix un nou apartat, numerat com a 6, amb el contingut següent:

«6. La informació d’INFOLAC ha de ser accessible per a tots els òrgans i 
organismes competents del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, així com 
per als òrgans i organismes competents de les comunitats autònomes, així com per 
als declarants, en aquest cas per a la informació subministrada per ells, i sense 
perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal.

En tot cas, el tractament de la informació ha de tenir en compte estrictament 
els criteris legals pertinents sobre intercanvi d’informació de conformitat amb 
l’article 101 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, i ha de respectar en 
tot cas el que estableix la normativa europea i nacional en matèria de 
competència.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació garanteix la confidencialitat de les 
dades subministrades pels declarants, i queda prohibida expressament la seva 
cessió a tercers. Només poden ser objecte de publicació les dades agregades 
resultants de l’anàlisi i el tractament d’aquestes. En el supòsit de coneixement del 
mínim indici de l’existència de possibles infraccions a la normativa de competència, 
s’ha de posar en coneixement de la Comissió Nacional dels Mercats i la 
Competència.»

Dos. L’apartat 8 de l’article 6 queda modificat de la manera següent:

«8. La Direcció General de Produccions i Mercats Agraris ha de comunicar a 
la Comissió Europea les dades següents, abans del dia 25 del mes següent a aquell 
a què estiguin referides:

a) Lliuraments mensuals de llet crua de vaca.
b) Contingut mitjà en matèria grassa i proteïna dels lliuraments esmentats.
c) Lliuraments mensuals de llet crua ecològica de vaca.
d) Preu mitjà de la llet crua de vaca.
e) Preu mitjà de la llet crua ecològica de vaca.»
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Tres. L’annex II queda modificat de la manera següent:

«ANNEX II

Declaració mensual de primers compradors de llet de vaca

DADES IDENTIFICATIVES DEL COMPRADOR 

DNI/NIF 
COGNOMS I 
NOM O RAÓ 

SOCIAL 
DOMICILI LOCALITAT MUNICIPI 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 CP PROVÍNCIA C. 

AUTÒNOMA 

Mitjana matèria grassa2 
(% amb dos decimals) 

Mitjana proteïna 3 
(% amb dos decimals) 

Import total abonat4 
(€ amb dos decimals) 

Import total abonat per 
llet crua ecològica  
(€ amb dos decimals) 

Import total abonat per 
llet crua sota una 
denominació d'origen 
protegida  
(€ amb dos decimals) 

Import total abonat per 
llet crua sota una 
indicació geogràfica 
protegida 
(€ amb dos decimals) 

Identificador contracte 15 Núm. 

Volum total lliurat de llet 
crua (litres) 

Volum lliurat de llet 
crua ecològica (litres) 

Volum lliurat de llet 
crua sota una 
denominació d'origen 
protegida (litres) 

Volum lliurat de llet 
crua sota una indicació 
geogràfica protegida 
(litres) 

Identificador contracte 26 Núm. 

Volum total lliurat de llet 
crua (litres) 

Volum lliurat de llet 
crua ecològica (litres) 

Volum lliurat de llet 
crua sota una 
denominació d'origen 
protegida (litres) 

Volum lliurat de llet 
crua sota una indicació 
geogràfica protegida 
(litres) 

»

1 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. 
2 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. 
3 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. 
4 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. 
5 S'hi ha de fer constar el número de contracte que assigni la base de dades de contractes quan es procedeixi al seu 
registre. 
6 S'hi ha de fer constar el número de contracte que assigni la base de dades de contractes quan es procedeixi al seu 
registre. 

ANY MES 
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Quatre. L’annex III queda modificat de la manera següent:

«ANNEX III

Declaració mensual de primers compradors de llet d’ovella
 

 
 

DADES IDENTIFICATIVES DEL COMPRADOR 

DNI/NIF COGNOMS I NOM O 
RAÓ SOCIAL DOMICILI LOCALITAT MUNICIPI CP PROVÍNCIA C. 

AUTÒNOMA 
        

 
DADES IDENTIFICATIVES DEL PRODUCTOR QUE FA ELS LLIURAMENTS 

DNI/NIF 

COGNOMS 
I NOM O 

RAÓ 
SOCIAL 

CODI 
REGA7 DOMICILI LOCALITAT MUNICIPI CP PROVÍNCIA C. 

AUTÒNOMA 

         
 
 

Import total abonat8 (1) 
(€ amb dos decimals) 

Import mitjà9 (€/l) (1/A)  
(€ amb dos decimals) 

Euros/hectograu10 
(€ amb dos decimals) 

Valor mitjà mensual del 
grau11 
(% amb dos decimals) 

    

 

Import abonat per llet 
crua ecològica (2) 
(€ amb dos decimals) 

Import mitjà de llet crua 
ecològica (€/l) (2/B)  
(€ amb dos decimals) 

Euros/hectograu de llet 
crua ecològica 
(€ amb dos decimals) 

Valor mitjà mensual del 
grau de llet crua 
ecològica 
(% amb dos decimals) 

    

 
Import abonat per llet 
crua sota una 
denominació d'origen 
protegida (3) 
(€ amb dos decimals) 

Import mitjà de llet crua 
sota una denominació 
d'origen protegida (€/l) 
(3/C)  
(€ amb dos decimals) 

Euros/hectograu de llet 
crua sota una 
denominació d'origen 
protegida 
(€ amb dos decimals) 

Valor mitjà mensual del 
grau de llet crua sota 
una denominació 
d'origen protegida 
(% amb dos decimals) 

    

 

Import abonat per llet 
crua sota una indicació 
geogràfica protegida (4) 
(€ amb dos decimals) 

Import mitjà de llet crua 
sota una indicació 
geogràfica protegida 
(€/l) (4/D)  
(€ amb dos decimals) 

Euros/hectograu de llet 
crua sota una indicació 
geogràfica protegida 
(€ amb dos decimals) 

Valor mitjà mensual del 
grau de llet crua sota 
una indicació 
geogràfica protegida 
(% amb dos decimals) 

    

 
 

                                            
7 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. 
8 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. 
9 L'import mitjà abonat en euros/litre és el resultat de dividir l'import total abonat entre la quantitat de litres lliurats. 
10 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. 
11 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. 

ANY MES 
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Identificador contracte 112  

Volum total lliurat de llet 
crua (A)  
(litres) 

Volum lliurat de 
llet crua ecològica 
(B) 
(litres) 

Volum lliurat de llet crua sota 
una denominació d'origen 
protegida (C) 
(litres) 

Volum lliurat de llet crua 
sota una indicació 
geogràfica protegida (D) 
(litres) 

    

 
 
Identificador contracte 213  

Volum total lliurat de llet 
crua (A)  
(litres) 

Volum lliurat de 
llet crua ecològica 
(B) 
(litres) 

Volum lliurat de llet crua sota 
una denominació d'origen 
protegida (C) 
(litres) 

Volum lliurat de llet crua 
sota una indicació 
geogràfica protegida (D) 
(litres) 

    

 
 
 
 
 
 

                                            
12 S'hi ha de fer constar el número de contracte que assigni la base de dades de contractes quan es procedeixi al seu 
registre. 
13 S'hi ha de fer constar el número de contracte que assigni la base de dades de contractes quan es procedeixi al seu 
registre.» 
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Cinc. L’annex IV queda modificat de la manera següent:

«ANNEX IV

Declaració mensual de primers compradors de llet de cabra
 

 
 

DADES IDENTIFICATIVES DEL COMPRADOR 

DNI/NIF COGNOMS I NOM 
O RAÓ SOCIAL DOMICILI LOCALITAT MUNICIPI CP PROVÍNCIA C. 

AUTÒNOMA 
        

 
DADES IDENTIFICATIVES DEL PRODUCTOR QUE FA ELS LLIURAMENTS 

DNI/NIF 

COGNOMS 
I NOM O 

RAÓ 
SOCIAL 

CODI 
REGA14 DOMICILI LOCALITAT MUNICIPI CP PROVÍNCIA C. 

AUTÒNOMA 

         
 
 
Import total abonat15 (1) 
(€ amb dos decimals) 

Import mitjà16 (€/l) (1/A)  
(€ amb dos decimals) 

Euros/hectograu17 
(€ amb dos decimals) 

Valor mitjà mensual del 
grau18 
(% amb dos decimals) 

    

 

Import abonat per llet 
crua ecològica (2) 
(€ amb dos decimals) 

Import mitjà de llet crua 
ecològica (€/l) (2/B)  
(€ amb dos decimals) 

Euros/hectograu de llet 
crua ecològica 
(€ amb dos decimals) 

Valor mitjà mensual del 
grau de llet crua 
ecològica 
(% amb dos decimals) 

    

 
Import abonat per llet 
crua sota una 
denominació d'origen 
protegida (3) 
(€ amb dos decimals) 

Import mitjà de llet crua 
sota una denominació 
d'origen protegida (€/l) 
(3/C)  
(€ amb dos decimals) 

Euros/hectograu de llet 
crua sota una 
denominació d'origen 
protegida 
(€ amb dos decimals) 

Valor mitjà mensual del 
grau de llet crua sota 
una denominació 
d'origen protegida 
(% amb dos decimals) 

    

 

Import abonat per llet 
crua sota una indicació 
geogràfica protegida (4) 
(€ amb dos decimals) 

Import mitjà de llet crua 
sota una indicació 
geogràfica protegida 
(€/l) (4/D)  
(€ amb dos decimals) 

Euros/hectograu de llet 
crua sota una indicació 
geogràfica protegida 
(€ amb dos decimals) 

Valor mitjà mensual del 
grau de llet crua sota 
una indicació 
geogràfica protegida 
(% amb dos decimals) 

    

 
 
 
 

                                            
14 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. 
15 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. 
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. 
18 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. 

ANY MES 
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Identificador contracte 119  

Volum total lliurat de llet 
crua (A)  
(litres) 

Volum lliurat de 
llet crua ecològica 
(B) 
(litres) 

Volum lliurat de llet crua sota 
una denominació d'origen 
protegida (C) 
(litres) 

Volum lliurat de llet crua 
sota una indicació 
geogràfica protegida (D) 
(litres) 

    

 
 
Identificador contracte 220  

Volum total lliurat de llet 
crua (A)  
(litres) 

Volum lliurat de 
llet crua ecològica 
(B) 
(litres) 

Volum lliurat de llet crua sota 
una denominació d'origen 
protegida (C) 
(litres) 

Volum lliurat de llet crua 
sota una indicació 
geogràfica protegida (D) 
(litres) 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
19 S'hi ha de fer constar el número de contracte que assigni la base de dades de contractes quan es procedeixi al seu 
registre. 
20 S'hi ha de fer constar el número de contracte que assigni la base de dades de contractes quan es procedeixi al seu 
registre.» 
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Sis. L’annex V queda modificat de la manera següent:

«ANNEX V

Full resum de vendes directes

DECLARACIÓ ANUAL OBLIGATÒRIA DE LLET COMERCIALITZADA PELS 
PRODUCTORS 

 
 
 
 

ESPÈCIE:     VACA                           OVELLA                  CABRA  
 
IDENTIFICACIÓ DEL PRODUCTOR: 

 

DNI/NIF 
COGNOMS I 
NOM O RAÓ 

SOCIAL 
CODI 

REGA 21 DOMICILI LOCALITAT MUNICIPI CP PROVÍNCIA C. 
AUTÒNOMA 

        

TELÈFON FAX CORREU ELECTRÒNIC 

   

 
 

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

lactis.) 
 

MESOS 
LITRES DE 

LLET 
TOTALS 

LITRES DE LLET 
ECOLÒGICA 

LITRES DE LLET 
denominació origen 

protegida 

LITRES DE LLET 
indicació geogràfica 

protegida 
GENER     

FEBRER     

MARÇ     

ABRIL     

MAIG     

JUNY     

JULIOL     

AGOST     

SETEMBRE     

OCTUBRE     

NOVEMBRE     

DESEMBRE    » 

 
 

                                            
21 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 

ANY: 
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Article segon. Modificació del Reial decret 153/2016, de 15 d’abril, sobre declaracions 
obligatòries a efectuar pels fabricants de llet líquida envasada de vaca.

El Reial decret 153/2016, de 15 d’abril, sobre declaracions obligatòries a efectuar pels 
fabricants de llet líquida envasada de vaca, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 3 queda modificat de la manera següent:

a) L’apartat 1 queda redactat com segueix.

«1. Els fabricants de llet líquida envasada de vaca han de presentar, en els 
primers vint dies del mes, a través de l’aplicació informàtica INFOLAC, una 
declaració mensual per client, mitjançant els procediments informàtics establerts a 
aquest efecte, sobre la llet envasada comercialitzada el mes immediatament 
anterior.»

b) L’apartat 4 queda sense contingut.

Dos. El segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 4 queda redactat de la manera 
següent:

«Aquesta informació, que ha de tenir en tot moment caràcter confidencial, no 
pot ser utilitzada per l’AICA o transmesa per a cap ús diferent del seu àmbit 
d’activitat, sense perjudici de la disposició de les dades pel Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació als efectes de la seva agregació per a control del mercat i amb 
subjecció a l’obligació de confidencialitat que estableix l’article anterior, del seu 
personal i funcionaris, i, si s’escau, la Comissió Nacional dels Mercats i de la 
Competència.»

Disposició addicional única. Indicació de l’origen de la llet.

Es prorroga l’eficàcia de la indicació obligatòria de l’origen de la llet utilitzada com a 
ingredient en l’etiquetatge de la llet i dels productes lactis elaborats a Espanya que es 
comercialitzen al territori espanyol instaurada pel Reial decret 1181/2018, de 21 de 
setembre, relatiu a la indicació de l’origen de la llet utilitzada com a ingredient en 
l’etiquetatge de la llet i els productes lactis, fins al 22 de gener de 2023.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada la disposició transitòria única del Reial decret 1441/2001, de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova l’Estatut del Fons Espanyol de Garantia Agrària.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

a) L’apartat tres de l’article primer, que entra en vigor l’1 de gener de 2021.
b) L’apartat dos de l’article primer, que entra en vigor l’1 de febrer de 2021.
c) L’apartat sis de l’article primer, que entra en vigor l’1 de gener de 2022.
d) Els apartats quatre i cinc de l’article primer, que entren en vigor l’1 de febrer de 2022.

Madrid, 19 de gener de 2021.

FELIPE R.

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