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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

3278  REAL DECRETO 291/2004, do 20 de febreiro, 
polo que se regula o réxime da taxa láctea. 
(«BOE» 45, do 21-2-2004.)

O Regulamento (CE) n.º 1788/2003 do Consello, do 29 
de setembro de 2003, polo que se establece unha taxa no 
sector do leite e dos produtos lácteos, veu dar continui-
dade até o 31 de marzo de 2015 ao réxime da taxa láctea 
como instrumento básico de regulación do mercado lei-
teiro.

A taxa láctea foi establecida inicialmente polo Regula-
mento (CEE) n.º 856/1984 do Consello, do 31 de marzo de 
1984, que modificou o Regulamento (CEE) n.º 804/68, polo 
que se constituíu a organización común de mercados 
no sector do leite e os produtos lácteos. Este réxime, 
no cal agora se introducen determinadas modificacións 
e que cómpre incorporar á nosa normativa nacional, foi 
sucesivamente regulado e prorrogado en varias ocasións 
e, en particular, mediante o Regulamento (CEE) n.º 3950/
1992 do Consello, do 28 de decembro de 1992, que se 
derroga, e posteriormente modificado polo Regulamento 
(CE) n.º 1256/1999, do 17 de maio de 1999.

Pola súa vez, o Regulamento (CE) n.º 1392/2001 da 
Comisión, do 9 de xullo de 2001, que regula a aplica-
ción das ditas disposicións, establece que os Estados 
membros adoptarán cantas medidas foren precisas para 
garantir que a taxa se recada correctamente.

Nesta dirección, a Lei 62/2003, do 30 de decembro, 
de medidas fiscais, administrativas e da orde social, 
ademais de actualizar o réxime de infraccións aplicado 
á taxa, regula determinadas responsabilidades en rela-
ción coa súa recadación e, na súa disposición derradeira 
terceira, habilita o Goberno para desenvolver regulamen-
tariamente o réxime da taxa láctea, o que se leva a cabo 
neste real decreto. Nel actualízase o contido da normativa 
até agora vixente, de acordo co novo marco legal e coa 
experiencia xerada, especialmente na regulación dos 
diferentes operadores que interveñen no mercado do 
leite, co fin de simplificar o seu funcionamento e darlle 
maior transparencia.

Configúrase a taxa láctea como unha exacción para-
fiscal das previstas na disposición adicional segunda da 
Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos, na 
cal se prevé o seu establecemento por real decreto. Por 
outra parte, con esta regulación véñense completar, na 
dirección apuntada, algunhas interpretacións recentes, 
segundo as cales se considera a taxa láctea como un 
mero «incentivo económico negativo», pero sen atribuír-
lle ningunha natureza entre as posibles dentro do noso 
ordenamento interno.

Finalmente, o Real decreto 1441/2001, do 21 de decem-
bro, veu aprobar o Estatuto do Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA), organismo autónomo do Ministerio de 
Agricultura, Pesca e Alimentación, ao que, entre outras 
competencias, se atribúe a xestión, control e recadación 
en período voluntario da taxa láctea.

Na elaboración deste real decreto foron consultadas 
as comunidades autónomas e as entidades representati-
vas do sector.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación, coa aprobación previa da 
ministra de Administracións Públicas, de acordo co Con-
sello de Estado e despois de deliberación do Consello de 
Ministros na súa reunión do día 20 de febreiro de 2004,

D I S P O Ñ O :

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Este real decreto ten por obxecto a regulación do 
réxime da taxa láctea en España, ben como o sistema da 
súa xestión, recadación e control.

2. Quedan excluídas do ámbito da súa aplicación a 
comercialización e distribución de produtos elaborados 
e transformados derivados do leite con destino ao con-
sumo, excepto en materia de vendas directas polos pro-
dutores, a que se refire o capítulo III deste real decreto.

Artigo 2. Definicións.

Para efectos deste real decreto, son de aplicación as 
definicións contidas no artigo 5 do Regulamento (CE) n.º 
1788/2003 do Consello, do 29 de setembro de 2003, as 
recollidas no artigo 2 do Real decreto 347/2003, do 21 de 
marzo, polo que se regula o sistema de xestión de cota 
láctea, e, ademais, as seguintes:

a) Leite normalizado en graxa: é o leite cunha canti-
dade de graxa de 36,37 g/kg.

b) Equivalentes en leite doutros produtos lácteos: é 
a cantidade de leite normalizado en graxa necesario para 
a fabricación dunha unidade do produto lácteo de que se 
tratar e que, para efectos deste real decreto, son as que se 
recollen no anexo I.

c) Contido en graxa ou contido graxo do leite: é a 
cantidade de materia graxa que forma parte da composi-
ción do leite, expresada en tanto por cento en peso, con 
dous decimais.

d) Contido representativo en graxa dun produto lác-
teo: é a cantidade de materia graxa procedente de leite de 
vaca que forma parte do produto lácteo, expresada en % 
en peso, con dous decimais.

e) No marco da definición de comprador establecida 
no artigo 5.e) do Regulamento (CE) n.º1788/2003, distín-
guese entre:

1.º Comprador comercializador: é o comprador auto-
rizado que compra leite unicamente a produtores para 
a súa posterior venda exclusivamente a compradores 
transformadores ou a industriais, podendo realizar meras 
operacións de almacenamento, transporte e refrixeración 
do leite.

2.º Comprador transformador: é o comprador auto-
rizado para comprar leite a produtores para tratalo ou 
transformalo, quer por métodos industriais quer artesa-
nais, noutros produtos lácteos, sen prexuízo do disposto 
nos artigos 12.9 e 27.4. Non se consideran tratamento nin 
transformación do leite as meras operacións de almace-
namento, transporte e refrixeración.

f) Industriais: son as persoas físicas ou xurídicas 
que compran leite a compradores comercializadores 
para tratalo ou transformalo industrialmente en produtos 
lácteos ou noutros produtos e sen prexuízo do disposto 
nos artigos 12.9 e 27.4. Non se consideran tratamento nin 
transformación industrial do leite as meras operacións de 
almacenamento, transporte e refrixeración.

g) Transportista: é a persoa física ou xurídica que 
realice a actividade de transporte de leite ou produtos 
lácteos, quer por conta propia quer allea.

Artigo 3. Concepto e natureza da taxa láctea.

1. A taxa láctea é unha exacción parafiscal das pre-
vistas na disposición adicional segunda da Lei 8/1989, do 
13 de abril, de taxas e prezos públicos.
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2. Constitúe o feito impoñible da taxa láctea:
a) A produción e comercialización de leite polos pro-

dutores por enriba da cantidade de referencia individual, 
sempre que se exceda a cantidade de referencia atribuída 
a España tal e como dispón o artigo 1.1 do Regulamento 
(CE) n.º 1788/2003. 

b) A comercialización do leite polos operadores no 
sector do leite e os produtos lácteos sen acreditar docu-
mentalmente a súa orixe ou o seu destino. 

c) A non declaración de leite cando se estea obri-
gado a declaralo.

d) A comercialización de leite por compradores sen 
autorización e polos restantes suxeitos a que se refire o 
artigo 5.3.

3. Os produtores son os suxeitos pasivos contribuín-
tes da taxa láctea. Os compradores son os suxeitos pasi-
vos substitutos e os obrigados ao seu pagamento.

Os produtores con cota de vendas directas, alén de 
suxeitos pasivos contribuíntes, estarán tamén obrigados 
ao pagamento da taxa láctea que lles corresponda.

4. Terán a consideración de suxeitos pasivos contri-
buíntes e estarán obrigados ao pagamento da taxa:

a) Os compradores autorizados polas cantidades 
que adquiran aos produtores e non declaren ou declaren 
de forma inexacta.

b) Os produtores nos seguintes supostos:
1.º Por todo o leite producido e comercializado sen 

ter atribuída cantidade de referencia individual.
2.º Pola totalidade do leite vendido a compradores 

non autorizados.
3.º Pola totalidade do leite non declarado por ningún 

comprador cuxo destino non xustifiquen documental-
mente.

Para estes efectos, a Administración poderá estimar 
o leite producido en función do número de cabezas da 
explotación e consideralo comercializado, salvo proba en 
contrario.

c) Os compradores non autorizados pola totalidade 
do leite que adquiran a produtores.

d) Por último, as persoas físicas ou xurídicas que 
interveñan no mercado de leite, respecto das cantidades 
que comercialicen ou deteñan, sempre que non poidan 
acreditar documentalmente a súa procedencia, e pola 
totalidade das adquiridas a compradores non autoriza-
dos.

5. A base liquidable da taxa láctea é o exceso de 
leite corrixido en graxa, entregado durante o período 
de taxa láctea por cada produtor, respecto da cantidade 
de referencia individual, despois de aplicar o sistema de 
compensación establecido neste real decreto.

Nos supostos a que se refire o número precedente, 
a base liquidable determinarase pola cantidade total. 
Cando concorreren varios suxeitos pasivos nun mesmo 
feito impoñible, a cantidade a pagar exixirase solidaria-
mente a calquera deles. 

6. O tipo de gravame da taxa láctea é o establecido 
no artigo 2 do Regulamento (CE) n.º 1788/2003.

7. A taxa láctea devengarase anualmente no día 31 
de marzo, ao final de cada período, e exixirase conforme 
o disposto neste real decreto, na Lei 230/1963, do 28 de 
decembro, xeral tributaria, e na súa normativa de aplica-
ción.

8. O importe a pagar da taxa láctea en período 
voluntario aboarase conforme o establecido no artigo 34, 
deducidas as retencións á conta practicadas segundo este 
real decreto. 

9. A taxa láctea constitúe un ingreso do orzamento 
comunitario na parte que corresponde á superación da 
cantidade de referencia nacional atribuída a España ao 
longo dun período determinado. Constitúe un ingreso do 

orzamento nacional, aplicable ao financiamento de actua-
cións de mellora no sector lácteo, nos demais casos. 

Artigo 4. Organismos encargados da recadación.

Corresponde ao Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA), consonte o seu estatuto, a xestión, control e reca-
dación en período voluntario da taxa láctea, e á Axencia 
Estatal de Administración Tributaria a súa recadación 
executiva. Ambos os organismos desenvolverán conxun-
tamente as actuacións necesarias para o mellor exercicio 
das súas funcións.

CAPÍTULO II

Produción e comercialización do leite

Artigo 5. Destino e comercialización do leite producido.

1. De conformidade coa normativa comunitaria, os 
produtores poderán dar ao leite e aos produtos lácteos 
obtidos nas súas explotacións os seguintes destinos:

a) Venda directa para o consumo ou cesión gratuíta.
b) Entregas a compradores autorizados.
c) Autoconsumo.
2. Todo o leite producido, deducido o autoconsumo, 

en todas as súas fases e con independencia do seu destino 
final, queda sometido ao réxime da taxa láctea, incluído o 
que fose doado ou cedido gratuitamente. Para tal efecto, 
considerarase autoconsumo o leite que se utilice para 
lactación de becerros na explotación, sempre que quede 
suficientemente probada; terá un límite máximo de 10 kg 
por becerro e día de presenza na explotación, durante un 
período máximo de 150 días. Será tamén considerado 
autoconsumo o leite destinado á alimentación familiar na 
explotación en cantidade dun kg por persoa e día e até un 
máximo de 10 kg diarios por explotación.

3. Calquera outra persoa física ou xurídica que 
interveña no sector lácteo diferente dos produtores e dos 
suxeitos regulados nas alíneas e), f) e g) do artigo 2, que 
comercialice e/ou deteña leite ou outros produtos lácteos, 
será considerada, para efectos da aplicación do réxime da 
taxa láctea, produtor sen cantidade de referencia indivi-
dual pola totalidade do leite que comercialice, con inde-
pendencia de que acredite a súa orixe.

4. Cando se deba proceder á destrución do leite con-
forme o disposto na normativa de aplicación, deberase 
documentar con referencia de data, lugar, cantidade e 
procedencia.

CAPÍTULO III

Réxime de vendas directas

Artigo 6. Obrigas dos produtores.

1. Poderán efectuar vendas directas ao consumo os 
produtores que teñan atribuída unha cota para a venda 
directa de leite e produtos lácteos.

2. Estes produtores están obrigados a documentar 
as súas vendas cos requisitos seguintes:

a) Levar unha contabilidade material por cada 
período de taxa láctea, desagregada por meses e pro-
dutos, das cantidades de leite e de produtos lácteos 
vendidas directamente para o consumo, a comercian-
tes por xunto, a afinadores de queixo, a comerciantes 
polo miúdo e, se é o caso, das destinadas ao autocon-
sumo, de acordo co anexo II. Non obstante, poderase 
levar a cabo por calquera outro sistema informático 
sempre que forneza o mesmo contido con igual grao 
de detalle.
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b) Conservar durante tres anos, contados a partir do 
final do ano da súa elaboración ou expedición, a contabi-
lidade a que se refire a alínea precedente e toda a docu-
mentación comercial das vendas realizadas, como xusti-
ficante delas: albarás, facturas, comprobantes, extractos 
bancarios, etc. 

3. Os produtores que ao inicio do período teñan atri-
buída unha cantidade de referencia individual de venda 
directa, sempre que esta sexa superior a 600.000 kg ou 
que manteñan na súa explotación máis de 100 vacas de 
aptitude leiteira con idade igual ou superior a 24 meses, 
ou que no período precedente vendesen máis de 600.000 
kg de leite ou de equivalentes en leite, declararán ao 
FEGA, antes do día 20 de cada mes, por medios telemáti-
cos, conforme a información contida no modelo do anexo 
III, as vendas realizadas no mes inmediato precedente.

Artigo 7. Declaracións anuais.

1. Todos os anos, no prazo comprendido entre o día 
1 de abril e o día 14 de maio ou o inmediato hábil ante-
rior, caso de ser festivo, os produtores con atribución de 
cantidade de referencia individual de venda directa pre-
sentarán ao FEGA unha declaración completa e exacta 
das cantidades de leite e de equivalentes de leite ven-
didas directamente para o consumo ou a comerciantes 
por xunto, afinadores de queixo ou comerciantes polo 
miúdo, segundo o modelo do anexo IV, na cal constarán, 
se é o caso, as cantidades autoconsumidas ou cedidas 
gratuitamente. As consecuencias do incumprimento 
dese prazo serán as previstas na normativa comunita-
ria. 

No caso de non teren efectuado vendas directas no 
período, os produtores deberano facer constar na decla-
ración.

2. Na declaración dos anos bisestos, as cantidades 
a que se refire o número 1 axustaranse, reducindo un 
sesentavo as correspondentes aos meses de febreiro 
e marzo ou un trescentos sesentaiseisavo as vendidas 
durante o período completo de taxa láctea.

3. Os produtores incluídos no suposto previsto no 
número 3 do artigo 6 efectuarán a declaración a que se 
refire este artigo por medios telemáticos, conforme a 
información contida no anexo IV, sendo facultativo para 
os demais. 

Artigo 8. Compensacións.

1. Ao final de cada período de taxa láctea, o FEGA 
efectuará para o conxunto nacional a compensación dos 
excesos declarados polos produtores coa cantidade de 
referencia nacional de vendas directas non utilizada polos 
restantes, incluída a reserva nacional.

2. A compensación realizarase aplicando os criterios, 
fórmulas e cálculos que figuran no anexo XX.

3. Non terán dereito a compensacións os produtores 
que realicen vendas directas sen teren atribuído ese tipo 
de cota nin nos restantes supostos a que se refire o artigo 
26.3.

CAPÍTULO IV

Réxime de entregas a compradores

Artigo 9. Entregas de leite.

1. Fóra dos casos regulados no capítulo anterior, os 
produtores soamente poderán comercializar o seu leite 
mediante entregas a compradores autorizados. Para este 
efecto, deberanse asegurar de que o comprador a quen 
as vaian facer está debidamente autorizado, conforme o 
establecido no capítulo seguinte. 

2. Ao iniciaren as súas entregas, os produtores 
declararán, de maneira que faga fe, aos compradores a 
cantidade de referencia individual de que dispoñan nese 
momento, ben como as súas modificacións cando se 
produzan, utilizando o modelo do anexo V. Neste modelo 
figurará a súa conta bancaria para o pagamento das 
entregas, se o produtor así o desexa, e, en todo caso, para 
a realización das devolucións das retencións á conta que 
procedan; así mesmo, deberá constar a súa autorización 
expresa para que o comprador acceda ás bases de datos 
da Administración para coñecer os datos do produtor 
relativos ao réxime da taxa láctea.

3. Por cada entrega de leite, os produtores recibirán 
do comprador no momento de a realizar un comprobante 
en que se identifique o produtor e a explotación, así como 
o nome e números de identificación do comprador, a 
identificación da cisterna en que se reciba, a hora e data, a 
cantidade de leite entregado e, se é o caso, constancia de 
se teren tomado mostras para a súa análise. O compro-
bante deberá recoller, ao menos, a información contida 
no anexo VI. Nas mostras tomadas, cuxo número mínimo 
será dunha por mes natural, determinarase o contido de 
graxa do leite e, no caso de se tomaren varias mostras, 
determinarase en todas elas, aplicándose a media arit-
mética ao conxunto das entregas realizadas como o seu 
contido graxo.

4. Os produtores recibirán dos compradores, dentro 
dos 20 primeiros días de cada mes, información escrita, 
referida ao último día do mes inmediato anterior, sobre 
as cantidades de leite entregadas desde o comezo do 
período e a cota de que dispoñan nesa data. Así mesmo, 
emitirán ou recibirán deles, segundo o seu réxime tribu-
tario, a factura das cantidades de leite que lles entregasen 
no mes inmediato anterior, en que conste o detalle diario 
das entregas en cantidade, ben como o contido medio en 
graxa, os prezos, as bonificacións ou penalizacións e as 
retencións e impostos aplicados.

5. Os produtores conservarán ao dispor do FEGA 
as facturas e os comprobantes das entregas e dos paga-
mentos durante polo menos tres anos, contados a partir 
do final do ano a que correspondan. Estes documentos 
constitúen os elementos xustificativos do destino do leite 
comercializado.

6. Os produtores que ao inicio do período teñan 
atribuída unha cantidade de referencia individual para 
entregas a compradores, sempre que esta sexa supe-
rior a 600.000 kg ou que manteñan na súa explotación 
máis de 100 vacas de aptitude leiteira, con idade igual 
ou superior a 24 meses, ou que no período precedente 
entregasen a compradores máis de 600.000 kg de leite, 
declararán ao FEGA antes do día 20 de cada mes, por 
medios telemáticos, coa información contida no modelo 
do anexo VII, as entregas realizadas no mes inmediato 
precedente.

Artigo 10. Entregas simultáneas a varios compradores.

1. Os produtores poderán realizar entregas simulta-
neamente a varios compradores autorizados.

2. En tal caso, deberán informar, de maneira que 
faga fe, a cada un deles, dentro dos 25 primeiros días 
de cada mes, das cantidades entregadas aos demais 
nos meses anteriores do período, facilitándolles unha 
copia do certificado obrigatorio que, para tal efecto, lle 
emitise cada un dos restantes compradores. Neste cer-
tificado deberán figurar as cantidades mensuais co seu 
contido medio de graxa, conforme o modelo do anexo 
VIII.

3. Sen prexuízo do anterior, o FEGA porá ao dis-
por dos compradores autorizados o acceso á informa-
ción consolidada das entregas conxuntas realizadas no 
período polos produtores a que compran. 
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Artigo 11. Cambio de comprador.

1. Os produtores poderán cambiar de comprador 
autorizado a quen realicen as súas entregas en calquera 
momento do período de taxa láctea.

2. En caso de cambio de comprador, despois de ini-
ciado o período, os produtores comunicarano ao FEGA, 
utilizando para isto o modelo que se recolle no anexo IX, 
dentro dos 15 días seguintes a partir da primeira entrega 
ao novo comprador.

3. No prazo de 20 días a partir da data en que reciba 
a súa última entrega, o comprador remitirá, de maneira 
que faga fe, ao produtor que deixe de entregarlle a súa 
produción láctea unha certificación das cantidades de 
leite, co seu contido en graxa, que lle tivese entregado ao 
longo do período de taxa láctea en curso e, se é o caso, 
das retencións á conta practicadas, utilizando o modelo 
do anexo X.

4. Os produtores entregarán, de maneira que faga fe, 
aos compradores autorizados a que comecen a entregar 
a súa produción, dentro dos 25 días naturais seguintes á 
data de inicio das entregas, os seguintes documentos:

a) O modelo do anexo V, totalmente cuberto, a que 
se refire o número 2 do artigo 9.

b) A certificación recollida no número precedente.

CAPÍTULO V

Réxime xurídico dos compradores

Artigo 12. Autorización.

1. Calquera persoa física ou xurídica que pretenda 
comprar leite aos produtores deberá estar previamente 
autorizada. Esta autorización será concedida polo FEGA 
nos termos e condicións establecidos neste real decreto. 
Todo o anterior é sen prexuízo das compras realizadas 
directamente polos consumidores aos produtores con 
cota de venda directa a que se refire o capítulo III.

2. A autorización poderase solicitar para exercer 
como comprador comercializador ou como comprador 
transformador. 

3. Para obter a autorización, terán que cumprir, con 
carácter xeral, os requisitos seguintes:

a) Non estar inhabilitado.
b) Estar ao día de todas as obrigas tributarias e coa 

Seguridade Social.
c) Dispor de locais adecuados e suficientes, nos 

cales a autoridade competente poida examinar e contro-
lar a contabilidade material e os demais documentos e 
rexistros que está obrigado a manter.

d) Comprometerse ao cumprimento de todas as 
obrigas derivadas deste real decreto e da restante norma-
tiva comunitaria e española aplicable.

e) Dispor dos medios informáticos e telemáticos 
adecuados para o cumprimento das obrigas establecidas 
neste real decreto.

4. Ademais, para seren autorizados deberán cumprir 
tamén os seguintes requisitos específicos:

a) Comprador comercializador:
1.º Estar dado de alta no imposto sobre actividades 

económicas no epígrafe correspondente á actividade 
principal de comercializador por xunto de leite.

2.º Realizar compras exclusivamente a produtores, 
por un volume conxunto igual ou superior a cinco millóns 
de quilogramos de leite en cada período de taxa láctea.

3.º Ter ao seu dispor os vehículos, cisternas, depósi-
tos e demais medios necesarios e suficientes para reco-
ller e transportar por conta propia o leite comprado e de 
maneira que se poidan identificar, en cada ruta de recolla, 
as entregas individuais que lle faga cada produtor. Estes 

medios non poderán ser utilizados por máis dun compra-
dor simultaneamente nin transportar o leite mesturado co 
procedente doutras especies.

4.º Constituír a fianza establecida no artigo 15.
b) Comprador transformador:
1.º Estar dado de alta no imposto sobre actividades 

económicas no epígrafe correspondente á actividade 
principal de comercializador e industrializador de leite e 
produtos lácteos.

2.º Estar inscrito no rexistro de industrias agroali-
mentarias e dispor do número correspondente.

3.º Ter ao seu dispor os vehículos, cisternas e depó-
sitos, ben como as instalacións industriais necesarias e 
suficientes para recoller, transportar, tratar e transformar 
por conta propia a cantidade de leite que pretenda com-
prar. Estes medios non poderán ser utilizados por máis 
dun comprador simultaneamente nin transportar o leite 
mesturado co procedente doutras especies.

4.º Declarar a totalidade dos produtos que fabrique 
ou vaia fabricar, con expresión dos seus equivalentes en 
leite.

5. O cumprimento dos requisitos recollidos nos 
números precedentes deberase acreditar documental-
mente ou, cando proceda, formulando declaración con 
compromiso expreso e por escrito. Calquera modifica-
ción dos datos recollidos na solicitude de autorización 
ou na documentación que a acompañe, tanto antes como 
despois da resolución de autorización, deberá ser comu-
nicada ao FEGA no prazo dos 10 días seguintes á data en 
que se tiver producido.

6. Cada persoa física ou xurídica soamente poderá 
acceder a unha única autorización de comprador de leite 
a produtores. 

7. Os compradores comercializadores autorizados 
soamente poderán comprar leite aos produtores e ven-
delo, exclusivamente, a compradores transformadores 
ou a industriais. 

8. Os compradores transformadores soamente 
poderán comprar leite a produtores e a compradores 
comercializadores autorizados, para destinalo fundamen-
talmente á súa transformación, sen prexuízo do disposto 
no número 9 e nos artigos 27.4 e 29.

9. Cada comprador transformador poderá vender a 
outros compradores transformadores ou a industriais até 
un 20 por cento como máximo do leite comprado durante 
o período.

Artigo 13. Presentación de solicitudes.

1. Os interesados presentarán a solicitude ante o 
FEGA, entre o 1 de setembro e o 31 de outubro de cada 
ano, utilizando para isto o modelo que se recolle no anexo 
XI, acompañado da documentación que nel se relaciona.

2. Todos os documentos que acompañen a solicitude 
serán orixinais ou copias compulsadas. A data de emisión 
ou de certificación de todos eles non poderá ser anterior 
en máis de 60 días á presentación da solicitude.

Artigo 14. Tramitación e resolución.

1. A Administración poderá realizar as comproba-
cións e verificacións que considere convenientes con 
carácter previo á resolución sobre a solicitude, entre 
elas a comprobación de locais, instalacións e medios; e 
elaborará un informe en que consten os resultados das 
comprobacións realizadas. Cando se realicen estas com-
probacións, cuxa finalidade é a de fornecer os elementos 
de xuízo necesarios para resolver sobre a solicitude, o 
transcurso do prazo para resolver o procedemento e 
notificar a resolución a que se refire o número seguinte 
suspenderase conforme o establecido no artigo 42.5.a) da 
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Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administra-
tivo común, polo tempo preciso para levar a cabo as com-
probacións, sen que esta suspensión poida exceder os 30 
días a partir da notificación do seu inicio ao interesado.

2. O FEGA, logo de informe da comunidade autó-
noma correspondente, adoptará a resolución de conce-
sión ou denegación e notificaraa ao interesado e á comu-
nidade autónoma. En ausencia de resolución expresa, 
transcorrido o prazo de tres meses contados de data a 
data, a partir da entrada no rexistro do dito organismo da 
solicitude, entenderase concedida, aínda que condicio-
nada a que o interesado constitúa, nos supostos previstos 
no artigo 15, a fianza a que se refire.

3. Con independencia da data da resolución, as 
autorizacións terán efecto a partir do inicio do seguinte 
período de taxa láctea.

Artigo 15. Fianza.

1. Como garantía do cumprimento de todas as obri-
gas derivadas do réxime da taxa láctea, para poderen 
actuar como comprador comercializador, os interesados 
constituirán ante o FEGA unha fianza inicial de 150.000 
euros.

2. A fianza constituirase unha vez notificada a reso-
lución expresa ou transcorrido o prazo da resolución pre-
sunta, até o último día hábil de febreiro. Se a fianza non 
for constituída nese prazo, a autorización como compra-
dor quedará sen efecto.

3. O comprador comercializador poderá afectar a 
fianza prestada para o cumprimento de obrigas concretas, 
sempre que o seu importe sexa inferior ao da fianza. Se 
for superior, deberá complementala até cubrir o importe 
total das obrigas. En tal suposto, para manter a autoriza-
ción como comprador comercializador, deberá repola ao 
seu importe inicial, no prazo dun mes, contado a partir da 
data en que a anterior quedou afectada.

4. Procederá a execución da fianza cando o compra-
dor, debidamente requirido, non atendese ás súas obri-
gas de pagamento conforme o que estableza ao respecto 
a normativa tributaria. 

5. O FEGA liberará a fianza constituída por un com-
prador cando a substitúa por outra ou cando perdese a 
autorización, verificado o cumprimento efectivo das súas 
obrigas. 

6. A fianza a que se refire este artigo poderá cons-
tituírse mediante aval bancario, seguro de caución ou 
depósito en efectivo, de acordo cos modelos que se reco-
llen no anexo XII. 

Artigo 16. Rexistro de comprador autorizado.

1. Créase no FEGA o rexistro público de carácter 
administrativo de compradores autorizados de leite de 
vaca a produtores (RECAL), no cal figurarán os compra-
dores autorizados en cada período de taxa láctea.

2. Igualmente figurarán nese rexistro, en seccións 
independentes, de acceso restrinxido:

a) Os que perdesen a autorización.
b) Os que, tendo solicitado a autorización, lles foi 

denegada, e os motivos da denegación.
c) As persoas físicas ou xurídicas inhabilitadas por 

sanción, durante o período de inhabilitación.
d) Os industriais.
3. Toda inscrición no RECAL deberá ser practicada 

polo FEGA. As novas autorizacións que atinxan a sección 
de compradores autorizados levaranse a cabo unha soa 
vez ao ano e terán efectos desde o comezo do período 
seguinte de taxa láctea.

4. Os compradores autorizados serán identificados 
por un número de rexistro, baseado no seu número de 

identificación fiscal (NIF), que deberá constar en todos os 
documentos relativos ao réxime da taxa láctea.

5. Anualmente, na segunda quincena de marzo, o 
FEGA publicará no «Boletín Oficial del Estado» a relación 
completa dos compradores autorizados para o período de 
taxa láctea seguinte.

Artigo 17. Titularidade das autorizacións.

1. A autorización de comprador de leite a produto-
res ten carácter persoal e intransferible e non constitúe 
dereito que poida ser obxecto de transmisión, salvo nos 
supostos, relativos a persoas físicas, por xubilación, 
declaración de ausencia, incapacidade ou morte. En tal 
caso, os sucesores na actividade económica poderán 
manter a autorización, asumindo solidariamente todos os 
compromisos e obrigas do autorizado coa Administración 
e sempre que, no prazo dos seis meses seguintes, o noti-
fiquen ao FEGA para que comprobe o cumprimento dos 
requisitos exixidos para ser comprador autorizado.

2. Non obstante, nos supostos previstos no número 
anterior, a instrución ao titular dun procedemento admi-
nistrativo do cal puidese derivar a retirada da autorización 
implicará que a eficacia da transmisión quede en sus-
penso, con carácter cautelar, até que a resolución do pro-
cedemento adquira firmeza. Non procederá a transmisión 
de a resolución firme acordar a retirada da autorización.

Artigo 18. Perda da autorización.

1. A autorización de comprador extinguirase nos 
seguintes supostos: 

a) Por instancia do titular; por desaparición, incapa-
cidade, xubilación ou morte, en caso de persoas físicas; 
ou por disolución, en caso de persoas xurídicas.

b) Por retirada, nos supostos previstos na normativa 
aplicable.

c) Por incumprimento ou perda sobrevida dalgún 
dos requisitos do artigo 12. Nestes supostos, o compra-
dor comunicarao ao FEGA, de maneira que faga fe, dentro 
do mes seguinte á data en que se producisen.

2. O FEGA, con independencia do réxime sanciona-
dor, incoará o procedemento de retirada da autorización 
cando comprobe o incumprimento dos requisitos deter-
minantes da súa concesión, nos termos previstos na nor-
mativa comunitaria e neste real decreto.

3. Nos casos de retirada da autorización que com-
porte a inhabilitación do titular, en canto esta subsista, os 
medios con que contase como comprador o inhabilitado 
non poderán ser fornecidos por ningún outro solicitante.

4. Durante a inhabilitación do comprador, non pro-
cederá nova autorización nos seguintes supostos:

a) Se o comprador inhabilitado é unha persoa física: 
ao seu cónxuxe nin a quen teña con eles relacións de con-
sanguinidade ou de afinidade, até o segundo grao, nin 
tampouco ás persoas xurídicas en que tivesen participa-
ción, directa ou indirecta, nin nas que exercesen un cargo 
de dirección ou representación, calquera que fose.

b) Se o comprador inhabilitado é unha persoa xurí-
dica: ás persoas xurídicas en que participe ou a aquelas 
que teñan participación nela, directa ou indirectamente, 
nin tampouco ás persoas físicas que tivesen nelas parti-
cipación ou a tivese o seu cónxuxe ou quen teña con eles 
relación de consanguinidade ou afinidade, até o segundo 
grao, nin ás que exerzan nelas un cargo de dirección ou 
representación.

5. Con independencia da data de perda da autoriza-
ción, esta manterá a súa vixencia, para efectos das com-
pras a produtores, até o final do mes seguinte ao da súa 
notificación ao comprador, todo isto sen prexuízo do total 
cumprimento futuro das obrigas adquiridas durante o seu 



900 Suplemento núm. 4Luns 1 marzo 2004

exercicio como comprador autorizado. O FEGA notificará 
de inmediato aos produtores que realicen entregas ao 
comprador afectado a perda da súa autorización.

CAPÍTULO VI

Réxime de compras de leite

Artigo 19. Altas e baixas de produtores.

1. Os compradores autorizados darán de alta na súa 
contabilidade material a todos os produtores a que com-
pren leite, con efectos da data en que realicen a primeira 
entrega.

2. Os produtores que deixen de vender o seu leite 
a un comprador autorizado serán dados de baixa por 
este con efectos da data da última entrega realizada. Aos 
produtores que causen baixa, o comprador autorizado 
entregaralles, de forma que faga fe, o certificado das can-
tidades totais compradas no período de taxa láctea a que 
se refire o artigo 11.3.

3. Dentro dos 20 primeiros días de cada mes, os 
compradores autorizados notificarán ao FEGA os move-
mentos de altas e baixas que se producisen no inmediato 
precedente, utilizando para isto o modelo que se recolle 
no anexo XIII. 

4. Os produtores cuxos balances anuais estean 
incluídos na relación declarada por un comprador autori-
zado, conforme o establecido no artigo 25, e que figuren 
de alta ao final de período de taxa láctea a que correspon-
dan, continuarán nesa mesma situación desde o primeiro 
día do período seguinte.

Artigo 20. Documentación das compras.

1. Cada entrega realizada por un produtor a un com-
prador autorizado deberase identificar e documentar cun 
comprobante que reúna os requisitos e detalles que figu-
ran no artigo 9.3.

2. O comprador é o responsable de lle entregar ao 
produtor o comprobante citado, mesmo cando alguén 
realizase no seu nome a recolla. Outro exemplar acompa-
ñará o leite transportado até o seu destino, xunto cunha 
relación completa (folla de ruta) dos produtores de que 
proceda, identificados co seu NIF e a localización das 
explotacións, das cales figurará o código que teñan asig-
nado polas autoridades competentes na materia. 

3. Na descarga dos produtos transportados, estes 
serán pesados no seu conxunto, expresando o seu 
peso no tícket de báscula correspondente, así como a 
data e hora da pesada e a identificación da cisterna de 
descarga. Este documento unirase á folla de ruta como 
comprobante das recollas e quedará baixo custodia do 
comprador autorizado. No suposto de transvasamento a 
outro transporte ou a un depósito intermedio, reflectirase 
reciprocamente na documentación de ambos.

4. Todos os documentos xustificativos das entregas 
correspondentes a un período de taxa láctea conserva-
ranse ao dispor da autoridade competente durante, ao 
menos, tres anos contados a partir do final do ano a que 
correspondan.

Artigo 21. Contabilidade das compras.

1. Os compradores autorizados deberán levar ao 
día a contabilidade material de todas as compras reali-
zadas no período de taxa láctea tanto a produtores como 
a calquera outro suxeito que actúe no ámbito do sector 
lácteo. A contabilidade de cada período de taxa láctea 
conservarase ao dispor da Administración, ao menos tres 
anos, contados a partir do final do ano a que corresponda, 
xunto cos seus xustificantes.

2. O día 20 de cada mes deberán estar contabilizadas 
e documentadas todas as cantidades entregadas polos 
produtores e, se é o caso, as compradas a outros opera-
dores no mes inmediato anterior e acumuladas coas dos 
meses precedentes do período. Estas cantidades expresa-
ranse en quilogramos, sen decimais, referidas ao contido 
representativo de graxa correspondente a cada produtor. 
Para tal efecto, os compradores autorizados analizarán en 
laboratorios homologados ao menos dúas mostras toma-
das das entregas realizadas no mes por cada produtor. 
Nas compras a outros operadores determinarase a graxa 
sobre unha mostra de cada transporte.

3. A contabilidade material rexistrarase en follas 
numeradas consecutivamente, numeración que se ini-
ciará con cada período de taxa láctea. Destinarase unha 
folla independente, cuxo modelo se recolle no anexo XIV, 
a cada produtor ou a calquera outro operador a quen 
realicen compras. Esta contabilidade poderase realizar 
e rexistrar por medios informáticos sempre que se reco-
llan os mesmos datos con igual detalle e poidan pórse á 
disposición das autoridades competentes para os efectos 
oportunos.

Artigo 22. Axustes por graxa.

1. Na contabilidade material das compras de leite 
figurará o seu contido medio en graxa, expresado como 
porcentaxe en peso con dous decimais, do leite comprado 
mensualmente a cada produtor. Nos arredondamentos 
aplicarase a regra do cinco. 

2. De se produciren diferenzas entre o contido en 
graxa do leite comprado, co representativo correspon-
dente á cantidade de referencia individual, realizaranse 
os axustes cuantitativos necesarios conforme os coefi-
cientes recollidos na táboa do anexo XV.

3. O cálculo de equivalencias das compras totais de 
leite axustadas en graxa ao longo do período efectuarase 
aplicando ao total a porcentaxe media ponderada, en fun-
ción das cantidades compradas mensualmente.

Artigo 23. Facturación e pagamento das compras.

1. As obrigas de facturación entre compradores e 
produtores polo leite entregado nun mes deberanse cum-
prir dentro do mes seguinte.

2. As facturas, ademais de cumpriren todos os requi-
sitos legalmente exixibles, emitiranse cos seguintes:

a) Referiranse ao leite entregado e serán compren-
sivas de todas e cada unha das recollas realizadas. O 
detalle de cada entrega, coa súa data e cantidade, poderá 
expresarse nela ou unirse como documento adxunto, 
integrando a factura. Así mesmo e con igual tratamento, 
quedará constancia da cota dispoñible de acordo cos 
datos de que se dispoña no momento de emitir a factura.

b) Expresarán o contido medio en graxa do leite, 
conforme o artigo 22.1.

c) Os premios ou penalizacións por calidade ou por 
calquera outro concepto terán expresión clara e detallada 
e deberán responder a criterios obxectivos, conforme os 
resultados de probas analíticas ou outros que se poidan 
acreditar documentalmente.

d) Os restantes establecidos no artigo 9.4.
3. Os pagamentos das facturas faranse obrigatoria-

mente mediante transferencia bancaria ou cheque nomi-
nativo cruzado a favor do produtor. En calquera caso, 
deberán conservar os documentos xustificativos tanto o 
comprador como o produtor.

4. As compravendas de leite entre outras persoas físi-
cas ou xurídicas serán facturadas e pagadas cos mesmos 
requisitos e detalle que se recollen nos números 2 e 3.

5. Ás facturas e aos documentos acreditativos dos paga-
mentos élles de aplicación o establecido no artigo 20.4.
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6. As facturas, xunto coa documentación acreditativa 
dos pagamentos e a das entregas (comprobantes, albarás, 
tíckets de báscula, follas de ruta, relacións, boletíns de 
análise, etc.), constitúen a documentación xustificativa da 
procedencia do leite e a da súa contabilidade material.

Artigo 24. Compras simultáneas a un mesmo produtor.

No caso de un produtor efectuar entregas simultá-
neas a varios compradores durante un período de taxa 
láctea determinado, estes deberanlle remitir dentro dos 
20 primeiros días de cada mes un certificado, conforme 
o modelo do anexo VIII, en que figuren as entregas rea-
lizadas no mes inmediato anterior e o contido medio de 
graxa destas e, en caso de non o facer, os produtores 
deberanllos exixir. 

Artigo 25. Declaración de compras e vendas.

1. No período comprendido entre o día 1 de abril e 
o día 14 de maio ou o inmediato hábil anterior, caso de 
ser festivo, os compradores autorizados presentarán ao 
FEGA por medios telemáticos: 

a) Unha relación dos balances da contabilidade 
material cerrados aos produtores, a que se refire o artigo 
21, de acordo coa información contida no modelo do 
anexo XVI, en que se recollerán tanto a cantidade total 
de leite entregada como a corrixida en graxa e o importe 
aboado a cada produtor. No caso de anos bisestos, estas 
cantidades axustaranse reducindo nun sesentavo as 
correspondentes aos meses de febreiro e marzo.

b) Unha declaración en que se relacionen os balan-
ces de todas as compravendas de leite e produtos lácteos 
realizadas a calquera outro operador, segundo a contabi-
lidade recollida no artigo 21, de acordo coa información 
contida no modelo do anexo XVII.

2. En igual prazo e polos mesmos medios, os 
compradores transformadores autorizados presentarán 
ademais ao FEGA, conforme o modelo do anexo XVIII, 
declaración do uso dado á totalidade do leite comprado, 
con expresión detallada da cantidade utilizada como 
materia prima para a fabricación de cada un dos produ-
tos, dos cales tamén constarán as cantidades, expresadas 
en equivalentes de leite, obtidas e comercializadas, tanto 
para o consumo como para sucesivas transformacións 
ou para a intervención. Na declaración tamén se farán 
constar expresamente as cantidades de equivalentes de 
leite que ao final do período de taxa láctea tivesen alma-
cenadas como materias primas, as que se encontrasen 
en proceso de transformación e as almacenadas como 
produtos terminados. Como documentación xustificativa 
desta declaración consideraranse os partes de fabricación 
e de existencias no período, así como a contabilidade 
financeira da empresa e a que dea soporte aos seus res-
pectivos apuntamentos.

3. Os compradores autorizados que non efectuasen 
compras de leite durante o período de que se trate debe-
rán declarar expresamente esta circunstancia en idéntico 
prazo. 

4. Sen prexuízo da declaración anual de balances a 
que se refiren os números precedentes, os compradores 
autorizados estarán obrigados a presentar ante o FEGA, 
por medios telemáticos, dentro dos 20 primeiros días de 
cada mes, as declaracións a que se refire o número 1, 
correspondentes ao mes inmediato anterior, co detalle 
que se recolle nos modelos establecidos nos anexos XVII 
e XIX.

Artigo 26. Compensacións.

1. Ao final de cada período de taxa láctea, o FEGA 
compensará os produtores cuxas entregas superasen a 
súa cantidade de referencia individual coa parte non uti-

lizada polos restantes e coas cantidades dispoñibles da 
reserva nacional.

2. As compensacións realizaranse aplicando os cri-
terios, fórmulas e cálculos que figuran no anexo XX en 
función das cantidades superadas por cada produtor, até 
esgotar a totalidade das cantidades dispoñibles en cóm-
puto nacional para tal fin.

3. En ningún caso se aplicará o sistema de compen-
sacións:

a) Aos produtores que non teñan atribuída cantidade 
de referencia individual.

b) Aos que a cedesen ou transferisen.
c) Ás declaracións presentadas con posterioridade 

ao 30 de xuño.
d) Ás cantidades postas de manifesto como resul-

tado de actuacións de control.

CAPÍTULO VII

Réxime aplicable a industriais, transportistas e intercambios

Artigo 27. Industriais.

1. Os industriais deberán comunicar ao FEGA, antes 
do inicio da súa actividade, a súa intención de adquirir 
leite para a súa transformación en produtos lácteos ou 
outros produtos, mediante o modelo do anexo XXI, no cal 
detallarán os medios con que contan para acreditar a súa 
condición de industrial.

2. O FEGA poderá comprobar os medios de que dis-
poña o industrial, que estarán identificados conforme a 
normativa vixente.

3. Os industriais, para os efectos deste real decreto, 
estarán obrigados a: 

a) Contabilizar e documentar as compras e ven-
das de leite e doutros produtos lácteos que realicen, de 
maneira que queden identificadas as cantidades e a súa 
orixe ou destino.

b) Emitir as facturas e realizar o pagamento das 
compras aos seus provedores segundo o artigo 23.

c) Presentar ante o FEGA as declaracións, cos mes-
mos detalles, requisitos e efectos que os establecidos no 
artigo 25 para os compradores transformadores; enten-
derase que nesas declaracións quedarán identificados os 
clientes e os provedores.

d) Efectuar a declaración a que se refire o artigo 
12.4.b).4.º, actualizándoo conforme o número 5 dese 
artigo.

4. Cada industrial poderá vender a compradores 
transformadores ou a outros industriais até un 20 por 
cento, como máximo, das compras que tivese realizado 
durante o período.

5. As compras polos industriais aos compradores 
autorizados e, en xeral, calquera compravenda ou trans-
porte de leite ou de produtos lácteos serán documentadas 
cos mesmos requisitos e exixencias establecidos nos arti-
gos 20 e 21 para os produtores.

Artigo 28. Transportistas.

1. O propietario do leite ou dos produtos lácteos 
transportados é o responsable de lle exixir ao transpor-
tista o cumprimento de todas as súas obrigas.

2. Para os efectos deste real decreto, o condutor que 
realice o transporte considerarase representante do pro-
pietario da mercadoría.

3. O condutor deberá manter permanentemente 
actualizado o documento folla de ruta, cuxos datos fun-
damentais se recollen no anexo XXII, e que permanecerá 
baixo a súa custodia até a terminación do transporte, 
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momento en que se trasladarán a quen se faga cargo do 
leite conforme o artigo 20.

Nela faranse constar as cantidades cargadas, con 
expresión da data, hora e lugar, depósito e propietario 
inicial do leite, e as descargas con igual información 
de destino. Cada movemento estará documentado cun 
albará de entrega, de báscula ou outro equivalente de 
comprobación. Durante o transporte, a folla de ruta 
estará ao dispor das autoridades administrativas com-
petentes. 

Artigo 29. Transaccións fóra do territorio peninsular 
español e as Illes Balears.

1. Todas as transaccións, xa sexan compras ou ven-
das, de leite ou doutros produtos lácteos con orixe ou 
destino fóra do territorio peninsular español ou das Illes 
Balears deberanse contabilizar e declarar cos requisitos 
que os artigos 21, 22 e 25 establecen para os comprado-
res autorizados. No caso dos outros produtos lácteos, a 
súa contabilidade e declaración expresarase, ademais, 
polos seus equivalentes en leite.

2. A procedencia ou destino do leite e dos outros 
produtos lácteos e a súa contabilidade xustificaranse con-
forme o artigo 23.6.

3. Os suxeitos diferentes dos regulados no artigo 
2.e) e f) que realicen actividades a que se refire este 
artigo, deberán comunicar ao FEGA antes do inicio das 
ditas actividades a súa intención de as realizar mediante 
o modelo do anexo XXI, caso en que non lles será de apli-
cación o establecido no artigo 5.3.

CAPÍTULO VIII

Xestión e recadación da taxa láctea

Artigo 30. Retencións á conta.

1. Cando ao longo do período de taxa láctea as can-
tidades entregadas polos produtores superen a cantidade 
de referencia individual atribuída, practicaránselles as 
retencións que se regulan neste artigo.

2. Os compradores autorizados reterán aos produ-
tores os importes que resulten de aplicar ás cantidades 
superadas no mes precedente o 10 por cento do tipo de 
gravame da taxa láctea, a partir daquel en que o produtor 
supere a súa cantidade de referencia individual.

3. As retencións practicadas figurarán expresamente 
nas facturas correspondentes ás entregas do mes a que 
se apliquen, detraéndose do montante final que debe 
percibir o produtor. Expresaranse co detalle dos quilogra-
mos superados e do importe unitario aplicable a cada un 
deles.

4. No caso de un produtor efectuar entregas simultá-
neas a varios compradores, cada un destes deberá aplicar 
retencións ás entregas que reciba a partir do mes en que 
se producise a superación.

Para isto, deberán ter en conta as cantidades recolli-
das nos certificados obrigatorios emitidos polos outros 
compradores, que deben ser facilitados polo produtor a 
cada un deles, tal como se establece nos artigos 10.2 e 24.

5. Se un produtor cambia de comprador e xa tivese 
superado a súa cantidade de referencia, o novo compra-
dor aplicará o importe da retención á conta a todas as 
cantidades entregadas.

6. Os gandeiros con cota de venda directa non 
están sometidos a retencións polas cantidades que a 
excedan, pero si polas que superen a súa cantidade 
individual de referencia de entregas a compradores 
autorizados.

Artigo 31. Declaración e pagamento das retencións.

1. Os compradores autorizados declararán e aboarán 
ao FEGA o importe das retencións practicadas dentro do 
mes seguinte a que correspondan, utilizando, respectiva-
mente, os modelos que se inclúen como anexos XXIII e 
XXIV.

2. Os compradores deberán remitir ao FEGA, dentro 
dos 10 días naturais seguintes a cada ingreso, o orixinal 
do documento de pagamento debidamente dilixenciado 
pola entidade financeira, acompañado do detalle corres-
pondente ás cantidades retidas aos produtores, segundo 
o modelo que se inclúe como anexo XXIV.

3. Os montantes económicos que resulten da apli-
cación do disposto neste artigo terán a consideración de 
cantidades pagas á conta da taxa láctea.

Artigo 32. Cálculo e liquidación da taxa láctea.

1. O FEGA calculará a partir das declaracións regu-
ladas nos artigos 7 e 25 o balance de leite producido e 
comercializado durante o período de taxa láctea en cóm-
puto nacional e determinará, se é o caso, a superación 
sobre a cantidade de referencia nacional.

2. En caso de superación, deducidas as compensa-
cións a que se refiren os artigos 8 e 26, o FEGA practicará 
a liquidación da taxa láctea a todos os produtores polas 
cantidades devengadas, aplicando o tipo de gravame 
correspondente.

3. Nas liquidacións practicadas aos produtores 
quedarán reflectidos, se é o caso, os montantes retidos á 
conta da taxa láctea. O importe debido será o que resulte 
de deducir as ditas retencións.

4. Aos suxeitos pasivos obrigados ao pagamento da 
taxa láctea, aos cales se refire o artigo 3.4, o FEGA practi-
caralles, en todo caso, a correspondente liquidación, apli-
cando sobre as cantidades expresadas no mencionado 
artigo, sen compensación ningunha, o tipo de gravame 
establecido para o período de taxa láctea de que se trate.

Artigo 33. Notificación da liquidación.

1. O FEGA notificará o importe da liquidación da taxa 
láctea practicada aos seguintes suxeitos:

a) Aos compradores autorizados, na súa condición 
de suxeitos pasivos substitutos obrigados ao paga-
mento.

b) Aos gandeiros produtores con cota de venda 
directa aos que se practique liquidación da taxa láctea.

c) Aos restantes suxeitos pasivos a que se refire o 
artigo 3.4.

2. As notificacións practicaranse antes do 1 de 
agosto seguinte ao feche do período de taxa láctea a 
que se refiran as liquidacións, excepto cando se trate das 
liquidacións a que se refire o artigo 39.

3. Os compradores autorizados darán traslado das 
mencionadas liquidacións a cada un dos produtores, 
con carácter previo á repercusión a que se refire o artigo 
34.3.

Artigo 34. Pagamento da taxa láctea.

1. Os obrigados ao pagamento aboarán ao FEGA o 
importe debido segundo a liquidación practicada, con-
forme o disposto neste artigo, nos prazos establecidos 
polo Regulamento xeral de recadación, aprobado polo 
Real decreto 1684/1990, do 20 de decembro.

2. O orixinal do documento «orde de pagamento» 
(anexo XXV), debidamente dilixenciado pola entidade 
financeira, será remitido ao FEGA dentro dos 10 días 
naturais seguintes á data do ingreso.

3. Os compradores repercutirán nos produtores o 
importe da taxa que aboasen por eles por calquera medio 
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adecuado que quede documentado, mesmo deducíndoo 
das facturas correspondentes ás entregas que lles fagan a 
partir do mes en que a pagaron.

Artigo 35. Devolucións.

1. O FEGA devolverá aos produtores, dentro do 
período seguinte de taxa láctea, as cantidades retidas á 
conta nos supostos seguintes:

a) En caso de superación da cantidade de referencia 
nacional, os excesos das retencións á conta aos produto-
res sobre as liquidacións practicadas a cada un deles.

b) En caso de non se producir superación, a totali-
dade das cantidades retidas á conta.

2. Cando, por calquera causa, se tivese que practi-
car unha nova liquidación de taxa láctea que modificase 
outra anterior minorando o seu importe e resultase unha 
cantidade a devolver, o FEGA efectuará a devolución ao 
comprador que, como suxeito pasivo substituto, realizou 
o pagamento, dentro do prazo que corresponda segundo 
a causa que orixinase a modificación. O comprador, nos 
15 días naturais seguintes ao da recepción da devolu-
ción, aboará a parte que lle corresponda a cada gandeiro 
produtor, nos cales, conforme o artigo 34.3, repercutiu 
previamente a taxa correspondente á liquidación poste-
riormente modificada.

3. O comprador, nos quince días naturais seguintes 
á realización das transferencias a que se refire o número 
anterior, comunicaralle ao FEGA as devolucións realiza-
das aos produtores.

CAPÍTULO IX

Controis

Artigo 36. Réxime aplicable aos controis da taxa láctea.

1. As actuacións de control serán realizadas con-
forme o establecido na normativa comunitaria aplicable, 
na Lei xeral tributaria, na súa normativa de desenvolve-
mento e neste real decreto.

2. Poderán ser obxecto de control todas as persoas 
físicas ou xurídicas que interveñan en calquera das fases 
de produción e de comercialización do leite.

Artigo 37. Planificación dos controis.

1. O FEGA aprobará un plan de controis para cada 
período de taxa láctea, atendendo a criterios de risco, 
oportunidade e aleatoriedade. Cada comunidade autó-
noma poderá propor ao FEGA o 20 por cento dos suxeitos 
incluídos no plan de controis.

2. Con independencia dos ditos plans, poderanse 
desenvolver cantas actuacións de comprobación ou de 
investigación se consideren precisas.

3. Os controis, en todas as súas actividades, tanto 
as de planificación como as de actuación, serán confiden-
ciais e a documentación xerada terá carácter reservado.

Artigo 38. Actuacións de control.

1. As actuacións de control no réxime de taxa láctea 
serán realizadas por funcionarios públicos debidamente 
acreditados para o exercicio de tales funcións, e desen-
volveranse conforme os procedementos previstos na 
lexislación tributaria e neste real decreto. Non obstante 
o anterior, poderán ser auxiliados polo persoal de apoio 
que se considere necesario.

2. Poderán ser suxeitos de actuacións de control 
todos os mencionados no artigo 3, así como calquera 
persoa física ou xurídica que teña relación directa ou indi-
recta coas actividades reguladas no marco do réxime de 
taxa láctea.

3. Nas actuacións de control, os suxeitos sometidos 
a el estarán obrigados a colaborar cos funcionarios que 
as realicen e a pór á súa disposición toda a documenta-
ción que permita verificar o adecuado cumprimento das 
obrigas relativas ao réxime de taxa láctea: contabilidade 
principal e auxiliar, libros, facturas, documentos, o libro 
de rexistro a que se refire o artigo 14 do Real decreto 
1980/1998, do 18 de setembro, polo que se establece un 
sistema de identificación e rexistro dos animais da espe-
cie bovina, e demais xustificantes concernentes á súa 
actividade e, en particular, toda aquela documentación 
que permita verificar a procedencia e destino do leite e a 
coherencia entre as compras e as vendas declaradas.

En todo momento, os funcionarios actuantes terán 
acceso á contabilidade financeira e á material das com-
pras e vendas realizadas, a todos os seus elementos xus-
tificantes e a calquera outro que se considere oportuno, 
con independencia do soporte documental ou informá-
tico en que estea contida.

4. Igualmente poderán acceder a todas as instala-
cións en que se desenvolvan actividades relacionadas 
ou que puidesen ter relación co réxime da taxa láctea, 
mesmo aos equipamentos informáticos e de comunica-
cións.

5. Os funcionarios actuantes poderán pedir copias 
documentais ou informáticas de toda a información posta 
ao seu dispor, calquera que sexa o seu soporte.

6. Toda persoa física ou xurídica, pública ou privada, 
está obrigada a colaborar nas actuacións e a subministrar 
a requirimento do FEGA todos aqueles datos, informes ou 
antecedentes derivados das súas relacións económicas 
ou comerciais cos suxeitos a que lles é aplicable o réxime 
de taxa láctea.

7. As actuacións de control documentaranse 
mediante dilixencias, comunicacións, actas e informes e 
cos documentos pedidos no curso daquelas.

Artigo 39. Liquidacións derivadas das actuacións de 
control.

As cantidades de leite comercializado que se poñan 
de manifesto como resultado das actuacións de control 
darán lugar á correspondente liquidación da taxa láctea, 
sen que proceda compensación de ningún tipo.

CAPÍTULO X

Réxime sancionador

Artigo 40. Principios da potestade sancionadora.

Serán de aplicación os principios da potestade sancio-
nadora en materia tributaria nos termos establecidos na 
Lei xeral tributaria e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de réxime xurídico das administracións públicas e do pro-
cedemento administrativo común.

Artigo 41. Infraccións e sancións.

As infraccións contra o disposto neste real decreto 
sancionaranse de conformidade co previsto na Lei xeral 
tributaria e no artigo 97 da Lei 50/1998, do 30 de decem-
bro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social, 
e na normativa comunitaria de aplicación.

Artigo 42. Procedemento sancionador.

1. O procedemento sancionador tramitarase en todo 
caso de forma separada ao de liquidación da taxa láctea.

2. O procedemento para a imposición de sancións 
en materia de taxa láctea será, segundo proceda, o esta-
blecido polo Real decreto 1930/1998, do 11 de setembro, 
polo que se desenvolve o réxime sancionador tributario, 
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ou polo Regulamento do procedemento para o exercicio 
da potestade sancionadora, aprobado polo Real decreto 
1398/1993, do 4 de agosto.

Artigo 43. Órgano competente para a imposición de 
sancións.

O órgano competente para a imposición de sancións 
será o presidente do Fondo Español de Garantía Agraria.

CAPÍTULO XI

Novas tecnoloxías

Artigo 44. Procedementos telemáticos de tramitación.

Os tratamentos e comunicacións de datos derivados 
do establecido neste real decreto respectarán, en todo 
caso, o establecido na Lei orgánica 15/1999, do 30 de 
novembro, de protección de datos de carácter persoal, e 
a súa normativa de desenvolvemento.

Os datos que sexan comunicados aos suxeitos regula-
dos por este real decreto serán utilizados unicamente coa 
finalidade de garantir o cumprimento por todos eles das 
obrigas derivadas da regulación da taxa láctea.

Cando para o cumprimento das obrigas establecidas 
no real decreto sexa necesario o emprego de medios tele-
máticos, deberanse aplicar as medidas técnicas e orga-
nizativas que garantan a confidencialidade, a seguranza 
e a integridade da información transmitida, ben como a 
constancia da data e hora de cada trámite, nos termos 
exixidos pola lexislación vixente en materia de protección 
de datos de carácter persoal.

Artigo 45. Consultas.

1. O FEGA habilitará un sistema telemático de con-
sultas accesible polas comunidades autónomas e polos 
suxeitos que interveñen no sector lácteo, en materias de 
interese xeral.

2. Analogamente habilitará un sistema telemático de 
acceso restrinxido en materias do ámbito de cada comu-
nidade autónoma ou do interese individual de cada un.

Artigo 46. Equipamentos tecnolóxicos. 

1. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
poderá establecer os equipamentos tecnolóxicos que 
serán incorporados polos respectivos operadores, co 
fin de axilizar e simplificar a xestión da taxa láctea e dar 
maior transparencia ao sector.

2. En particular, poderá regular os equipamentos 
que se deben instalar nos vehículos para incorporar tec-
noloxías avanzadas de medición e de posicionamento no 
transporte do leite.

Disposición adicional primeira. Cumprimento de obrigas.

Para efectos do cumprimento das obrigas estableci-
das nos artigos 5.4, 6.2.a), 9.3, 20 e 28.3, teranse por rea-
lizadas cando se cumpran as exixidas por outras normas 
e sempre que teñan igual contido e reúnan as condicións 
establecidas neste real decreto.

Disposición adicional segunda. Entidades asociativas.

As entidades asociativas reguladas no artigo 6.a) da 
Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explota-
cións agrarias, poderanse beneficiar das seguintes excep-
cións ao réxime xeral:

a) Quedarán dispensadas da fianza regulada no artigo 
15 para operaren como compradores comercializadores 
autorizados, sempre que estivesen autorizadas como tales, 

ou estean constituídas e no seu obxecto social incluísen 
a actividade de comercialización de leite no momento da 
entrada en vigor deste real decreto. Así mesmo, quedan dis-
pensadas da prestación de fianza as entidades asociativas 
que se constitúan por fusión das anteriores.

b) A obriga prevista no artigo 12.4.a).2.º entenderase 
realizada cando se alcance a metade do volume exixido, 
sempre e cando proceda na súa integridade de produto-
res asociados. Esta proporción aplicarase ao réxime de 
adecuación do citado requisito a que se refire o número 3 
da disposición transitoria primeira.

c) Non obstante o disposto no artigo 12.7, as cooperati-
vas de primeiro grao que teñan a consideración de compra-
dores comercializadores poderán vender leite ás cooperati-
vas de segundo grao en que estean integradas. Neste caso, 
as cooperativas de segundo grao soamente poderán adqui-
rir leite das cooperativas de primeiro grao nelas integradas 
e estarán obrigadas a cumprir os requisitos en materia de 
contabilidade, declaracións e información que se exixen na 
presente norma aos compradores comercializadores.

Disposición adicional terceira. Réxime especial insular.

Aos compradores autorizados que adquiran leite 
exclusivamente a produtores con explotacións radicadas 
nas Illes Balears, non lles será de aplicación o límite esta-
blecido no artigo 12.4.a).2.º

Disposición transitoria primeira. Compradores con 
autorización vixente.

1. As autorizacións a compradores no momento da 
entrada en vigor deste real decreto continuarán vixentes 
até a finalización do período 2004-2005, sen prexuízo do 
establecido no artigo 12.6. Para actuar como comprador 
nos períodos sucesivos, será necesario obter nova auto-
rización conforme o disposto neste real decreto. O prazo 
de presentación de solicitudes a que se refire o artigo 13.1 
para os períodos 2005-2006 e seguintes iniciarase a partir 
da entrada en vigor deste real decreto.

2. Os compradores autorizados no momento da 
entrada en vigor deste real decreto que, na tramitación da 
nova autorización, deban constituír a fianza regulada no 
artigo 15 poderán facelo por metades antes de finalizar os 
meses de febreiro de 2005 e de 2006.

3. Os compradores autorizados no momento da 
entrada en vigor deste real decreto que sexan autoriza-
dos como comercializadores para os períodos seguintes, 
poderán alcanzar o volume mínimo de compras a que se 
refire o artigo 12.4.a).2.º da seguinte forma:

a) No período 2004-2005: dous millóns de quilogramos.
b) No período 2005-2006: tres millóns de quilogramos.
c) No período 2006-2007: catro millóns de quilogra-

mos.
d) A partir do período 2007-2008: cinco millóns de 

quilogramos.

Disposición transitoria segunda. Declaración por medios 
telemáticos.

Durante o período 2004-2005, as declaracións ao 
FEGA que, de conformidade con este real decreto, se 
deban realizar por medios telemáticos, poderanse pre-
sentar en soporte papel, mediante os modelos estableci-
dos nos anexos correspondentes.

Disposición transitoria terceira. Comunicación ao 
FEGA.

A comunicación que están obrigados a realizar ao 
FEGA os industriais regulados no artigo 27 e os opera-
dores a que se refire o artigo 29.3 que, no momento da 
entrada en vigor do presente real decreto, veñan reali-
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zando esas actividades, deberá practicarse dentro dos tres 
meses seguintes. Transcorrido este prazo, someteranse 
ao cumprimento de todas as súas obrigas, incluíndo as 
correspondentes aos meses precedentes, desde o inicio 
do período de taxa láctea.

Disposición transitoria cuarta. Dereito a compensar.

Durante o período de taxa láctea 2004-2005, seguirá 
en vigor o réxime de compensación previsto no capítu-
lo VI do Real decreto 1486/1998, do 10 de xullo, sobre a 
modernización e mellora da competitividade no sector 
lácteo, que se aplicará en lugar do establecido no artigo 
26 deste real decreto.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan ao disposto neste real decreto, 
e en particular:

a) O Real decreto 1319/1992, do 30 de outubro, polo 
que se establecen normas específicas para a aplicación 
do réxime da taxa suplementaria no sector do leite e dos 
produtos lácteos.

b) O Real decreto 324/1994, do 28 de febreiro, polo 
que se establecen normas reguladoras no sector do leite e 
dos produtos lácteos e do réxime da taxa suplementaria.

c) O Real decreto 2659/1996, do 27 de decembro, 
polo que se establecen as normas sobre as declaracións 
mensuais que deben efectuar os compradores de leite e 
produtos lácteos.

d) Real decreto 1486/1998, do 10 de xullo, sobre a 
modernización e mellora da competitividade no sector 
lácteo, sen prexuízo do establecido na disposición transi-
toria cuarta deste real decreto.

e) A orde do Ministerio de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación do 6 de abril de 1993, pola que se instrumen-
tan modalidades de aplicación da taxa suplementaria no 
sector do leite e dos produtos lácteos.

f) A orde do Ministerio de Agricultura, Pesca e Ali-
mentación do 30 de marzo de 1994, pola que se comple-
mentan as modalidades de aplicación da taxa suplemen-
taria no sector do leite e dos produtos lácteos.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do artigo 149.1.13.ª 
da Constitución que atribúe ao Estado a competencia 
exclusiva en materia de bases e coordinación da planifi-
cación xeral da actividade económica.

Disposición derradeira segunda. Facultade de desenvol-
vemento.

Autorízase o ministro de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción, no ámbito das súas atribucións, para ditar cantas dis-

posicións sexan necesarias e adoptar as medidas precisas 
para a aplicación e cumprimento do establecido neste real 
decreto, en particular para a modificación dos anexos, datas 
e prazos establecidos nel, así como para a determinación da 
estimación dos rendementos a que se refire o artigo 3.4.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o 1 de abril 
de 2004.

Dado en Madrid o 20 de febreiro de 2004.

JUAN CARLOS R.  

O ministro de Agricultura, Pesca
            e Alimentación,

      MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANEXO I

Equivalencias en leite dos produtos lácteos

Para o cálculo da taxa aplicable aos produtos lácteos, 
a determinación do equivalente en leite realizarase con-
forme as seguintes equivalencias:

1. Equivalencia peso/volume do leite. 1,03 quilogra-
mos = 1 litro.

2. Nata. 1 quilogramo de nata = 0,263 quilogramos 
de leite x % materia graxa da nata, expresado en masa.

3. Manteiga. 1 quilogramo de manteiga = 22,5 quilo-
gramos de leite.

4. Queixos. Equivalencia por cada quilogramo de 
queixo elaborado exclusivamente con leite de vaca:

Frescos: 1 quilogramo de queixo = 5 quilogramos de 
leite.

Curados moles: 1 quilogramo de queixo = 7 quilogra-
mos de leite.

Os demais: 1 quilogramo de queixo = 9,5 quilogramos 
de leite.

Para os queixos elaborados con mestura de leite de 
máis dunha especie animal utilizaranse os mesmos coefi-
cientes, afectados pola porcentaxe que represente en 
mestura o leite de vaca.

5. Outros produtos lácteos. Os seus equivalentes 
en leite determinaranse de acordo co % de leite de vaca 
que entra na súa composición e tendo en conta a graxa 
procedente dela. Non obstante, se se puider proporcio-
nar satisfactoriamente a proba das cantidades de leite 
efectivamente utilizadas para a fabricación dos produtos 
de que se trate, o FEGA utilizará esa proba en lugar das 
equivalencias establecidas nos números 2 a 5 anterio-
res.
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ANEXO II A 

CONTABILIDADE DE VENDAS DIRECTAS A CONSUMIDORES

    

 ( 1 ) Cantidade de referencia no mes considerado

Período de taxa láctea: 1 de abril de 20_ _ ao 31 de marzo de 20_

Data  Quilogramos (1) Cantidade de referencia de venda directa
a 1   de abril                     de 20..…   
a …. de ………………….. de 20..…   
a …. de ………………….. de 20..…   

Modificacións en período

a …. de ………………….. de 20..…   

Cantidade de referencia de venda directa a 31 de marzo                   de 20..…   

Produtor: ___________________________________________________________________ 

Código SIMOGAN EXPLOTACIÓN: ___________________________ 

NIF: ________________________ 

                         PRODUCIÓN DESTINO DA PRODUCIÓN

MES Nº vacas leiteiras en 
explotación

Leite producido
(litros)

(a)

Autoconsumo
lactación

(litros)
(b)

Transformación
(litros)

(anexo II B)
(c ) 

Venda directa 
consumidores

(litros)
(d)

Entregas a 
compradores

(litros)
(e)

Total vendas 
directas
(litros)

(f)= (c+d) 

Vendas directas 
acumuladas

(kg)
(g)

Exceso sobre 
cantidade referencia 

(kg)
(h)=( g-1) 

Abril       

Maio       

Xuño       

Xullo       

Agosto       

Setembro       

Outubro       

Novembro       

Decembro       

Xaneiro       

Febreiro       

Marzo       

MEDIA/TOTAL
PERÍODO

      

 ( c ) Unicamente o leite transformado en produtos lácteos para venda directa a consumidores, o leite destinado á fabricación de produtos lácteos para autoconsumo incluirase en (b) 

 ( e ) Unicamente se o produtor dispón ademais de cantidade de referencia para venda a outros compradores. 

 ( d ) Venda ou cesión gratuíta de leite sen tratamento ou transformación previa, incluído o vendido a través de maioristas ou retallistas.
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ANEXO II B 

CONTABILIDADE DE VENDAS DIRECTAS A CONSUMIDORES

Produtor: _____________________________________________________________________ 

Código SIMOGAN EXPLOTACIÓN: ____________________ 

NIF/CIF: _____________________ 

Período de taxa láctea do 1 de abril de 20__ __ ao 31 de marzo de 20__ 

TRANSFORMACIÓN
PRODUTOS LÁCTEOS PRODUCIDOS NA EXPLOTACIÓN EXCLUÍDO AUTOCONSUMO 

NATA IOGUR MANTEIGA QUEIXO FRESCO QUEIXO CURADO MOL OS DEMAIS QUEIXOS OUTROS:
_____________________ (1) 

con mestura con mestura con mestura 

MES

kg % 
mat.

graxa

kg % 
mat.

graxa

kg sen 
mestura

kg
kg % 

l. vaca 

sen
mestura

kg
kg % 

l.vaca

sen

kg % 
l.vaca

kg % 
mat.

graxa

Total equivalente de leite 
transformado
quilogramos

Abril                  

Maio                  

Xuño                  

Xullo                  

Agosto                  

Setembro                  

Outubro                  

Novembro                  

Decembro                  

Xaneiro                  

Febreiro                  

Marzo                  

TOTAL  PERÍODO     

(1) Identificar e cubrir unha soa columna por produto

mestura
kg
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ANEXO III (anverso) 

DECLARACIÓN MENSUAL PRODUTORES 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PESCA E ALIMENTACIÓN

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

DECLARACIÓN OBRIGATORIA DE LEITE DE VACA 
E/OU PRODUTOS LÁCTEOS COMERCIALIZADOS POR 
PRODUTORES CON CANTIDADE DE REFERENCIA DE 

VENDA DIRECTA 

MES __________________ 

PERÍODO 20__ __ / 20__ __ 

(Espazo reservado para a etiqueta identificativa) 

(Reservado para rexistro de entrada) 

APELIDOS E NOME OU RAZÓN  SOCIAL NIF/CIF 

DOMICILIO TELÉFONOTI
TU

LA
R

LOCALIDADE MUNICIPIO PROVINCIA COD. POSTAL 

NOME DOMICILIO

LOCALIZACIÓN MUNICIPIO TELÉFONO 

ID
EN

TI
FI

C
AC

IÓ
N

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N

PROVINCIA CÓD. POSTAL CÓDIGO SIMOGAN 

Nº DE VACAS CON APTITUDE LEITEIRA CON IDADE 
IGUAL OU SUPERIOR A 24 MESES PRESENTES NA 
EXPLOTACIÓN O PRIMEIRO DÍA DO PERÍODO: 

CANTIDADE DE REFERENCIA DE VENDA DIRECTA 
DISPOÑIBLE O PRIMEIRO DÍA DO PERÍODO : 

CANTIDADE TOTAL DE LEITE OU EQUIVALENTES EN 
LEITE COMERCIALIZADO  NO PERÍODO ANTERIOR. 
(KG):

LEITE E/OU PRODUTOS LÁCTEOS COMERCIALIZADOS 

VENDA DIRECTA A CONSUMIDORES NO MES DE

(6) QUEIXOS (KG) (4)
NATA
(kg) 1 SEN MESTURA 2 CON  MESTURA 

1
FRESCO

2 CURADO 
MOL

3
 OS DEMAIS 

(3)
LEITE

(litros)
% GRAXA 

(5)
MANTEIGA
(KG) 1

FRESCO
2

CURADO
MOL

3
OS

DEMAIS
%

LEITE VACA 
%

LEITE VACA 
%

LEITE VACA 

(7)
IOGUR
(kg)

(8)
OUTROS
(kg)

(9)
EQUIVALENTES DE 
LEITE

(kg)

       

D./Dna. …………………………………….………………………………., na súa calidade de ……………….……........……………………. 

DECLARA: que todos os datos consignados nesta declaración son certos e completos, e sométese expresamente aos controis e a 
facilitar os documentos, xustificantes e datos en xeral relacionados con ela que sexan considerados necesarios polas autoridades
competentes.

En……..……………………., o ..….de………….…………………de 20..... 

                                                                Asdo.: 

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, R/ BENEFICENCIA, 8. MADRID – 28004. 
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ANEXO III (reverso) 

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O FORMULARIO 

De dispor o declarante de etiqueta identificativa, esta deberase colocar no lugar indicado para iso, non sendo necesario neste caso cubrir o resto dos recadros 
destinados á identificación do titular, agás no caso de existir algún erro na etiqueta utilizada, en que se riscará nela o dato erróneo, que se consignará correctamente no lugar 
correspondente do impreso. 

De dispor o declarante de máis dunha unidade de produción, no lugar do impreso destinado aos datos da explotación faranse constar os correspondentes á unidade 
principal, acumulando nos puntos correspondentes ao número de vacas e produtos comercializados os de todas as unidades de produción.

Na localización da explotación ou unidade de produción principal faranse constar os datos necesarios para unha fácil identificación daquela (lugar, punto quilométrico, 
etc.).

RECADROS (3) AO (8) 

O leite vendido deberase expresar en litros, e o resto dos produtos lácteos en quilogramos. O produtor que non comercialice algúns dos produtos lácteos indicados, 
deixará en branco o recadro correspondente. 

RECADRO (9) 

Faranse constar os equivalentes en quilogramos de leite de todos os produtos lácteos comercializados directamente ao consumo no período de referencia. 

A transformación de litros de leite de vaca en quilogramos realizarase multiplicando os litros por 1,03. 

Para obter o equivalente de leite correspondente aos produtos lácteos comercializados utilizaranse as equivalencias reflectidas no anexo I do Real decreto ____/2004, 
do 20 de febreiro, polo que se regula o réxime da taxa láctea. 

Na antesinatura o declarante identificarase como propietario, director, xerente, presidente, etc. En relación coa condición xurídica da explotación.
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ANEXO IV (anverso) 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PESCA E ALIMENTACIÓN

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 

DECLARACIÓN OBRIGATORIA DE LEITE DE VACA 
E/OU PRODUTOS LÁCTEOS COMERCIALIZADOS 

POLOS PRODUTORES CON COTA DE VENDA 
DIRECTA

PERÍODO 20_ _ / 20_ _

(Espazo reservado para a etiqueta identificativa) 

(Reservado para rexistro de entrada) 

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF 

DOMICILIO TELÉFONOT
IT

U
L

A
R

LOCALIDADE MUNICIPIO PROVINCIA CÓD.POSTAL

NOME DOMICILIO

LOCALIZACIÓN MUNICIPIO TELÉFONO 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

E
X

P
L

O
T

A
C

IÓ
N

PROVINCIA CÓD. POSTAL CÓDIGO SIMOGAN 

N.º DE VACAS LEITEIRAS 
ULTIMO DÍA DO PERÍODO             PRODUCIÓN TOTAL DE LEITE  NO PERÍODO                                                                       LITROS

CANTIDADE DE REFERENCIA 
DISPOÑIBLE
ULTIMO DÍA DO PERÍODO

 (1)       ENTREGA A COMPRADORES        _____________ kg
            GRAXA DE REFERENCIA                _____________  % 

 (2)         CANTIDADE DE REFERENCIA 
               PARA VENDA DIRECTA              _________________ kg 

LEITE E/OU PRODUTOS LÁCTEOS Comercializados 

VENDA DIRECTA A CONSUMIDORES DO 1 DE ABRIL DE 20___ AO 31 DE MARZO DE 20___ 

(6) QUEIXOS (KG) (4)
NATA
(kg) 1 SEN MESTURA 2 CON  MESTURA 

1
FRESCO

2 CURADO 
MOL

3
 OS DEMAIS 

(3)
LEITE

(litros)

% GRAXA 

(5)
MANTEIGA

(KG) 1
FRESCO

2
CURADO
MOL

3
OS

DEMAIS
%

LEITE VACA 
%

LEITE VACA 
%

LEITE VACA 

(7)
IOGUR
(kg)

(8)
OUTROS
(kg)

(9)
EQUIVALENTES DE 
LEITE

(kg)

       

D./Dna. …………………………………….………………………………., na súa calidade de ……………….……........…………………… 

DECLARA: que todos os datos consignados nesta declaración son certos e completos, e sométese expresamente aos controis e a 
facilitar os documentos, xustificantes e datos en xeral relacionados con ela que sexan considerados necesarios polas autoridades
competentes.

En……..……………………., o ..….de………….…………………de 20....... 

                                                                Asdo.: 

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, R/ BENEFICENCIA, 8. MADRID – 28004. 
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ANEXO IV (reverso)

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O FORMULARIO 

De dispor o declarante de etiqueta identificativa, esta deberase colocar no lugar indicado para iso, non sendo 
necesario neste caso cubrir o resto dos recadros destinados á identificación do titular, agás no caso de existir algún erro 
na etiqueta utilizada, en que se riscará nela o dato erróneo, que se consignará correctamente no lugar correspondente 
do impreso. 

De dispor o declarante de máis dunha unidade de produción, no lugar do impreso destinado aos datos da 
explotación faranse constar os correspondentes á unidade principal, acumulando nos puntos correspondentes ao 
número de vacas e produtos comercializados os de todas as unidades de produción. 

Na localización da explotación ou unidade de produción principal faranse constar os datos necesarios para unha 
fácil identificación daquela (lugar, punto quilométrico, etc.) 

RECADROS (1) E (2) 

 Estes recadros relativos ás cantidades de referencia cubriranse facendo constar os datos correspondentes ao 
último día do período de taxa láctea, tanto relativos á venda directa, como, se é o caso, da cantidade de referencia para 
entrega a compradores. 

RECADROS (3) AO (8) 

O leite vendido deberase expresar en litros, e o resto dos produtos lácteos en quilogramos. O gandeiro produtor 
que non comercialice algúns dos produtos lácteos indicados deixará en branco o recadro correspondente. 

RECADRO (9) 

Faranse constar os equivalentes en quilogramos de leite de todos os produtos lácteos comercializados 
directamente ao consumo no período de referencia. 

A transformación de litros de leite de vaca en quilogramos realizarase multiplicando os litros por 1,03. 

Para obter o equivalente de leite correspondente aos produtos lácteos comercializados utilizaranse as 
equivalencias reflectidas no anexo I do Real decreto ____/2004, do 20 de febreiro, polo que se regula o réxime da taxa 
láctea.

Na antesinatura o declarante identificarase como propietario, director, xerente, presidente, etc. en relación coa 
condición xurídica da explotación.
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ANEXO V 

DECLARACIÓN E AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS 
DE COTA LÁCTEA E BANCARIOS 

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF/CIF

DOMICILIO TELÉFONO

TI
TU

LA
R

LOCALIDADE MUNICIPIO PROVINCIA CÓD.POSTAL 

NOME DOMICILIO

LOCALIZACIÓN MUNICIPIO TELÉFONO 

ID
EN

TI
FI

C
AC

IÓ
N

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N

PROVINCIA CÓD. POSTAL CÓDIGO SIMOGAN 

DECLARA QUE: 

- Dispón dunha cantidade de referencia de leite de vaca para entregas a compradores de   kg cunha 
materia graxa de  %. 

- É TITULAR dunha conta corrente que se identifica a continuación: (1) 

NOME DA ENTIDADE: 

CÓDIGO DA ENTIDADE CÓDIGO DA SUCURSAL DÍXITO DE CONTROL CONTA CORRENTE 

Por esta declaración autorízase o comprador de leite de vaca _______________________________________________

con CIF __________________  e número de autorización polo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 

______________________ para acceder ás bases de datos da Administración para comprobar todos os meus datos 

referentes ao réxime da taxa láctea. 

Por outra parte, a conta corrente antes citada será a que utilice o comprador de leite para o aboamento das entregas de 

leite mediante transferencia bancaria e o FEGA para a devolución, se procede, das retencións á conta que, se é o caso, 

sexan practicadas polo comprador autorizado citado. 

En……..……………………., o ..….de………….…………………de 20..... 

Asdo.:

(1) Achégase certificado orixinal emitido pola entidade financeira do número e titularidade da conta corrente identificada.  Esta conta 
corrente será única por produtor, independentemente do número de compradores a que se realicen entregas.
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ANEXO VI 

COMPROBANTE DE ENTREGAS DE LEITE

COMPRADOR DE LEITE 

- NIF/CIF: ______________ 

- N.º DE REXISTRO DE COMPRADOR AUTORIZADO:_____________ 

- NOME:________________________________________________

RUTA

- NOME OU N.º: __________________________ 

- MATRÍCULA DO VEHÍCULO _______________ 

- CÓDIGO DA CISTERNA _________________ 

- DATOS DE RECOLLIDA: 

- DATA  ___________ 

- HORA _____________ 

EXPLOTACIÓN

- NIF/CIF DO PRODUTOR: ________________ 

- N.º CÓDIGO SIMOGAN: ____________________ 

- NOME DO PRODUTOR: ________________________________ 

CANTIDADE ENTREGADA 

- LITROS DE LEITE: __________________ 

- EFECTÚA TOMA DE MOSTRA: (1) _____ 

(1) Cubrirase con SI ou NON ou, se é o caso, co código de barras da mostra que identifique o 
laboratorio e todos os datos da mostra. 
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ANEXO VII 

DECLARACIÓN MENSUAL PRODUTORES 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PESCA E ALIMENTACIÓN

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

DECLARACIÓN OBRIGATORIA DE LEITE DE VACA 
COMERCIALIZADA POR PRODUTORES CON 

CANTIDADE DE REFERENCIA DE ENTREGA A 
COMPRADORES

MES __________________ 

PERÍODO 20__ __ / 20__ __ 

(Espazo reservado para a etiqueta identificativa) 

(Reservado para rexistro de entrada) 

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF/CIF 

DOMICILIO TELÉFONOTI
TU

LA
R

LOCALIDADE MUNICIPIO PROVINCIA CÓD.POSTAL 

NOME DOMICILIO

LOCALIZACIÓN MUNICIPIO TELÉFONO 

ID
EN

TI
FI

C
AC

IÓ
N

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N

PROVINCIA CÓD. POSTAL CÓDIGO SIMOGAN 

N.º DE VACAS  CON APTITUDE LEITEIRA CON IDADE 
IGUAL OU SUPERIOR A 24 MESES PRESENTES NA 
EXPLOTACIÓN O PRIMEIRO DÍA DO PERÍODO: 

CANTIDADE DE REFERENCIA PARA ENTREGAS A 
COMPRADORES  DISPOÑIBLE O PRIMEIRO DÍA DO 
PERÍODO : 

CANTIDADE TOTAL DE LEITE AXUSTADA POR MATERIA 
GRAXA ENTREGADA NO PERÍODO ANTERIOR. (KG): 

ENTREGAS DE LEITE REALIZADAS A COMPRADORES (LITROS) 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 

(1)

DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 23 DIA 24 

DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30 DIA 31 TOTAL LITROS TOTAL KG 

              

(1)  Márquese cun ( x ) o día en que se tomou a mostra  para analizar o leite.

 Media aritmética da materia graxa das mostras do leite entregado no mes

D./Dna................................... …………………………………………………., na súa calidade de ……………………………………………,

DECLARA: que todos os datos consignados nesta declaración son certos e completos, e sométese expresamente aos controis e a 
facilitar os documentos, xustificantes e datos en xeral relacionados con ela, que sexan considerados necesarios polas autoridades
competentes.

                                                                             En……..……………………., o ..….de………….…………………de 20_ _ 

                                                                            Asdo.: 

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, R/ BENEFICENCIA, 8. MADRID – 28004. 

                   % 
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ANEXO VIII 

CERTIFICACIÓN DE ENTREGAS DE  LEITE

 D./Dona ………………………………………………………………………... 

con NIF ..................................., en calidade de ….............…………………….... 

da empresa denominada …...........................................………………………… 

con NIF/CIF …………………………….. e número de autorización como 

comprador ………………………………………………… 

 Para efectos do previsto no Real decreto ___/2004, do 20 de febreiro, 
polo que se regula o réxime da taxa láctea. 

 DECLARA QUE: 

Coñece a intención do solicitante do certificado de llo facilitar a outro 
comprador autorizado, ao cal lle vén realizando entregas de leite dunha 
maneira simultánea, exclusivamente coa finalidade de comprobar se superou 
ou non a cantidade de referencia individual que ten asignada. 

CERTIFICA QUE: 

 O/A produtor/a don/dona ....……………………………………………….… 

con CIF/NIF………………………..…, entregoulle a este comprador durante o 

presente período 20 _ _ /20 _ _  as seguintes cantidades de leite: 

      Durante o mes  Acumulado desde  
      de_________ o inicio do período 
      _______________________________ 

- Cantidade de leite entregado (kg).. …………………  

- Contido en materia graxa (%)…. …………………  

- Cantidade de leite entregada corri- 

  xida polo contido graxo (kg) …. …………………….                …………………… 

En…………………, o ……de………………………..de 20..... 

                                   Asdo.: 

Recibín con data ___ de __________________ de 20_ _(1) 

Asdo.: ___________ 

(1) Deste documento  sacaranse tantas copias como partes interesadas e deberá aparecer en cada unha 

delas a data e sinatura da súa recepción. 
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ANEXO  IX 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN 

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 

COMUNICACIÓN OBRIGATORIA DO
PRODUTOR SOBRE CAMBIO DE 

COMPRADOR

PERÍODO DE TAXA LÁCTEA 
20__ __ / 20__ __ 

(Reservado para rexistro de entrada) 

D./Dna.___________________________________________________   NIF n.º  ___________________________________ 

con domicilio en  _____________________________________________________________________________________________ 

actuando en nome propio/en representación de (1) _________________________________________________________________ 

con NIF ______________  e domicilio social en __________________________________ localidade ____________________ 

municipio ______________ provincia ______________ C.P. _________ teléfono _________________ 

En cumprimento do recollido no artigo 11 do Real decreto ___/2004, do 20 de febreiro, polo que se regula o réxime da taxa láctea,
poño no seu coñecemento  que nesta data se rexistraron os seguintes movementos de compradores (altas/baixas) con entregas de 
leite ao longo do período.

ALTA DE COMPRADORES: 

CIF/NIF N.º rexistro 
comprador

Apelidos e nome ou razón social Data
da primeira entrega 

   

   

   

BAIXA DE COMPRADORES: 

CIF/NIF N.º rexistro 
comprador

Apelidos e nome 
ou razón social 

Leite entregado 
(kg)
 (2) 

Materia
graxa
(%)
(3)

Data
da última 
entrega

      

      

      

Declaro que os datos arriba consignados son certos e que me someto aos controis e a facilitar os documentos xustificantes e datos que sexan 
considerados necesarios polas autoridades competentes. 

En _________________________,  o _____ de _______________________de 20 _ _. 

Asdo. ____________________________

(1) Faise constar o nome e apelidos ou razón social do titular da cantidade de referencia individual de acordo coa comunicación da asignación ou coa 
última modificación oficial. 

(2) Fanse constar os kg de leite sen axustar por graxa entregados aos compradores desde o inicio do período de taxa en curso. 
(3) Reflíctese o contido medio ponderado de materia graxa de acordo coas liquidacións. 

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, R/ BENEFICENCIA, 8. MADRID – 28004. 
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ANEXO X 

CERTIFICACIÓN DE ENTREGAS E RETENCIÓNS Á CONTA PRACTICADAS 

  (PERÍODO 20__ __/20__ __)

 D./Dona ………………………………………………………………………... 

con número de identificación fiscal ……………………….., en calidade de 

.....................................…………………………………………………………………

con NIF/CIF …………………………….. e número de autorización como 

comprador ……………………………………………….. 

 Para efectos do previsto no artigo 11 do Real decreto ___/2004, do 20 
de febreiro, polo que se regula o réxime da taxa láctea. 

 DECLARA QUE: 

Coñece e autoriza a comunicación dos datos que consten no certificado 
a outro comprador autorizado e ao Fondo Español de Garantía Agraria, coa 
finalidade de facilitar a comprobación de se se superou ou non a cantidade de 
referencia individual que ten asignada. 

CERTIFICA QUE: 

 O/A produtor/a don/dona ……………………………………………………. 

con CIF/NIF………………………… lle entregou a este comprador durante o 

presente período 20__ /20__ a cantidade de        kg de leite sen 

axustar por graxa, cun contido medio de      % de materia graxa. 

 Practicóuselle unha retención á conta sobre a taxa láctea de  

        euros. 

En…………………, o …… de ………………………..de 20.....

Asdo.:

Recibín con data ___ de ____________ de 20__ (1) 

Asdo.: ______________________ 

(1) Deste documento sacaranse tantas copias como partes interesadas e deberá aparecer en cada unha 

delas a data e sinatura da súa recepción.
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ANEXO XI (anverso) 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN 

FONDO ESPAÑOL DE  GARANTÍA AGRARIA 

SOLICITUDE DE 
AUTORIZACIÓN DE 

COMPRADOR DE LEITE DE 
VACA

(Reservado para rexistro de entrada) 

Entidade (persoa física ou xurídica):
con NIF:  Domicilio social en:
Localidade:  Municipio: Provincia: 
C.P.: Teléfono: Fax:                C.electrónico: 

Localidade e provincia Rúa e número 

Solicitante: D./Dna. 
NIF n.º: Domiciliado en:
Actuando en nome propio  Actuando por representación
Domicilios para efectos de notificación (1):

SOLICITA:
que lle sexa concedida a autorización e inscrición no rexistro de compradores autorizados a que se refire o 
Real decreto ___/2004, do 20 de febreiro, polo que se regula o réxime da taxa láctea, como comprador: 

comercializador, transformador

DECLARA:

Non estar inhabilitado nin ser incompatible para ser comprador de leite. 
Estar ao corrente de todas as súas obrigas fiscais e coa Seguridade Social. 
Dispor de instalacións e medios adecuados para exercer a actividade de comprador de leite. 
Dispor dos medios informáticos e telemáticos adecuados para o mantemento das obrigas establecidas 
no Real decreto ___/2004, do 20 de febreiro, polo que se regula o réxime da taxa láctea.

COMPROMÉTESE:

A cumprir a normativa nacional e comunitaria aplicable. 
A realizar compras a produtores por un volume conxunto igual ou superior a ____________ kg de leite 
por cada período de taxa láctea. 
A levar contabilidade específica segundo o establecido no citado real decreto. 
A manter á disposición da autoridade competente a contabilidade específica establecida, así como os 
documentos comerciais e información complementaria xustificativa, durante polo menos tres anos, 
contados desde o final do ano a que correspondan. 
A presentar nas datas regulamentarias as declaracións establecidas. 
A someterse aos controis e a facilitar os documentos, xustificantes e/ou datos relacionados coa 
aplicación da mencionada taxa láctea. 
A presentar unha fianza pola cantidade de ___________ € antes do día fixado no citado real decreto.

DOCUMENTACIÓN:

No reverso do presente modelo de solicitude figura a documentación que debe ser achegada, cuxas 
fotocopias e certificacións deben cumprir as condicións previstas no artigo 13.2 do citado Real decreto ___ 
/2004, do 20 de febreiro.

(1) Debe consignarse polo menos un domicilio para efectos de notificación. 

e con instalacións en: 
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DOCUMENTACIÓN E PROTECCIÓN DE DATOS 

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA: 

Persoas físicas: 
Fotocopia do DNI 
Fotocopia do alta no IAE correspondente. 
Outra documentación: 

Persoas xurídicas: 
Fotocopia do NIF da entidade. 
Fotocopia do alta no IAE correspondente. 
Escritura da constitución da sociedade e as súas modificacións. 
Fotocopia do DNI do representante e, se é o caso, poder que acredite a facultade de quen solicita a 
autorización en representación da persoa xurídica (a citada documentación deberá ser primeira copia ou 
escritura autenticada por notario, debidamente inscrita no rexistro oficial correspondente). 
Certificado do rexistro oficial correspondente de todos os asentos efectuados á sociedade.
Outra documentación: 

TRATAMENTO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL: 

 Os datos persoais que figuran neste modelo de solicitude son de carácter obrigatorio, e serán 
tratados respectando, en todo caso, o establecido no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, 
de protección de datos de carácter persoal. Indícanse a continuación as súas características esenciais: 

a) Os datos serán recollidos no rexistro de compradores (RECAL) regulado no artigo 16 do Real 
decreto ____/2004, do 20 de febreiro, cuxo domicilio é R/ Beneficencia, 8. Madrid-28004. 

b) A obtención destes datos ten carácter obrigatorio e condiciona a concesión da correspondente 
autorización a produtores como compradores de leite. 

c) En calquera momento, os interesados poderán exercer o dereito de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición dos datos subministrados ao rexistro mediante escrito dirixido ao seu 
responsable.

d) O responsable do ficheiro RECAL será o propio Fondo Español de Garantía Agraria, con sede en R/ 
Beneficencia, 8. Madrid-28004.

En__________________________ , o _____de___________________ de 20_ _ 

SINATURA E SELO DA ENTIDADE 

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, R/ BENEFICENCIA, 8. MADRID – 28004. 

ANEXO XI (reverso) 
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ANEXO XII A 

MODELO AVAL 
(para comprador comercializador de leite de vaca)

…………………………………………, NIF………………………, con domicilio (para 
efectos de notificacións e requirimentos) en …………………… na 
rúa/praza/avenida)………………………C.P……….. e no seu nome (nome e apelidos 
dos apoderados)………………………………………………… con poderes suficientes 
para obrigalos neste acto, segundo resulta da verificación da representación da 
parte inferior deste documento. 

AVALA

a: (nome e apelidos ou razón social do avalado)…………………………………. 
NIF………………….. en virtude do disposto polo artigo 15 do Real decreto ___/2004, 
do 20 de febreiro, polo que se regula o réxime da taxa láctea, para responder das 
obrigas seguintes: 

As derivadas da autorización administrativa de comprador comercializador de leite 
de vaca polo Fondo Español de Garantía Agraria e demais obrigas dispostas, tanto 
na normativa comunitaria como nacional do réxime da taxa láctea, así como do seu 
réxime sancionador. 

Este aval outórgase solidariamente respecto ao obrigado principal, con renuncia 
expresa aos beneficios de excusión e división, e con compromiso de pagamento ao 
primeiro requirimento do FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA. 

O presente aval estará en vigor ata que o FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA 
AGRARIA autorice a súa cancelación ou devolución, de acordo co establecido na 
lexislación vivente. 

O presente aval quedou inscrito con esta mesma data no Rexistro especial de avais 
co nº…………………….. 

……….……..………........………….(lugar e data) 
……........……………..(razón social da entidade) 
………………………..(sinatura dos apoderados) 

VERIFICACIÓN DA REPRESENTACIÓN POLA ASESORÍA XURÍDICA OU 
AVOGACÍA DO ESTADO 

PROVINCIA: DATA: NÚMERO OU CÓDIGO:

A entidade (razón social da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca)
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ANEXO XII B 

MODELO CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
(para comprador comercializador de leite de vaca) 

Certificado n.º___________________ 
A entidade (razón social da entidade aseguradora) ………………………………. (en diante, 
asegurador), NIF………………………, con domicilio (para efectos de notificacións e 
requirimentos) en .............……………..................................................................……… na 
rúa/praza/avenida)………………………C.P……….. debidamente representado por D./Dna. 
……………………………………………… con poderes suficientes para obrigalos neste acto, 
segundo resulta da verificación da representación da parte inferior deste documento. 

ASEGURA
a: (nome e apelidos ou razón social)…………………………………. NIF………………….. en 
concepto do tomador do seguro, ante o FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, en 
diante asegurado, ata un importe de (en letra)…………………………….euros, (en 
cifra)…………….euros en concepto do disposto polo artigo 15 do Real decreto ___/2004, do 
20 de febreiro, polo que se regula o réxime da taxa láctea, para responder das obrigas 
seguintes: as derivadas da autorización administrativa de comprador comercializador de 
leite de vaca polo Fondo Español de Garantía Agraria e demais obrigas dispostas tanto na 
normativa nacional como comunitaria do réxime da taxa láctea, así como do seu réxime 
sancionador.

A falta de pagamento da prima, sexa única, primeira ou seguintes, non lle dará dereito ao 
asegurador a resolver o contrato, nin este quedará extinguido, nin a cobertura do 
asegurador suspendida, nin este liberado da súa obriga, en caso de que o asegurador deba 
facer efectiva a garantía. 

O asegurador non poderá pór ao asegurado as excepcións que lle poidan corresponder 
contra o tomador do seguro. Este seguro de caución outórgase solidariamente respecto ao 
obrigado principal, con renuncia expresa aos beneficios de excusión e división. 

O asegurador asume o compromiso de indemnizar o asegurado ao primeiro requirimento do 
FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA. 

O presente seguro de caución estará en vigor ata que o FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA 
AGRARIA autorice a súa cancelación ou devolución, de acordo co establecido na lexislación 
vixente.

En _________________ , ____ de __________de 20__ 

(sinatura do/a asegurador/a) 

VERIFICACIÓN DA REPRESENTACIÓN POLA ASESORÍA XURÍDICA OU 
AVOGACÍA DO ESTADO 

PROVINCIA: DATA: NÚMERO OU CÓDIGO: 
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ANEXO XIII informatizado 

DESEÑO DE REXISTRO PARA A CARGA AUTOMÁTICA DE ALTAS E 
BAIXAS DE PRODUTORES COMUNICADAS POR COMPRADORES 

Tipo de ficheiro: arquivo de texto (caracteres ASCII) de lonxitude fixa. 

Nomenclatura do ficheiro: A13NNNNNNNNNMMAA.TXT 

Sendo:

A13
Tres caracteres fixos que indican que contén información relativa ao anexo 
XIII do Real decreto ___/2004, do 20 de febreiro. 

NNNNNNNNN
CIF/NIF do comprador autorizado que rexistra as altas e/ou baixas. En 
caso de tratarse dun NIF, axustaranse con ceros á esquerda os oito 
primeiros caracteres correspondentes ao DNI.

MM
Número do mes en que se rexistren as altas e/ou baixas. Axustarase cun 
cero á esquerda se é menor de 10. 

AA
Dous últimos díxitos do ano en que se rexistren as altas e/ou baixas. 
Axustarase cun cero á esquerda se é menor de 10. 

Deseño do rexistro: incluirase unha liña por cada rexistro de alta ou baixa, posicionando cada 
campo de acordo coa seguinte táboa: 

Pos.
inicio

Pos.
final

Lonxit. Campo / Observacións 

1 1 1 Letra do CIF do produtor. En caso de tratarse dun NIF, consignarase un cero. 
2 9 8 DNI ou numeración do CIF do produtor. Axustarase con ceros á esquerda ata 

completar os oito caracteres. 
10 10 1 Letra do NIF do produtor. En caso de tratarse dun CIF, consignarase un espazo en 

branco.
11 110 100 Apelidos e nome do produtor, axustados con espazos á dereita. 
111 118 8 Data da primeira entrega en caso de tratarse dunha alta ou data da última entrega en 

caso de tratarse dunha baixa, en formato DDMMAAAA. 
119 128 10 Cantidade de referencia en caso de tratarse dunha alta ou quilogramos entregados en 

caso dunha baixa, sen decimais. Axustarase con ceros á esquerda ata completar os 10 
caracteres.

129 132 4 Porcentaxe de materia graxa de referencia en caso de tratarse dunha alta ou media 
ponderada da porcentaxe de materia graxa obtida nas diferentes entregas en caso de 
tratarse dunha baixa, con dous decimais. Non se indicará carácter separador decimal e 
axustarase con ceros á esquerda ata completar os catro caracteres.
Exemplos:

Indicarase 0345 para comunicar un M.G. do 3,45%. 
Indicarase 0340 para comunicar un M.G. do 3,4%. 

133 133 1 Tipo de rexistro. Indicarase un A maiúsculo en caso de alta e un B maiúsculo en caso 
de baixa. 

134 137 4 Ano de inicio do período de taxa láctea, con catro díxitos, por exemplo 2004, para o 
período que abarca desde o 01/04/2004 ata o 31/03/2005. 
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ANEXO XIII 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PESCA E ALIMENTACIÓN

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

COMUNICACIÓN OBRIGATORIA DE 
COMPRADORES SOBRE ALTAS E BAIXAS 

DE PRODUTORES 

PERÍODO DE TAXA 20__ __/20__ __ 

(Espazo reservado para a etiqueta identificativa) 

(Reservado para rexistro de entrada) 
APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF N.º DE REXISTRO  

DOMICILIO SOCIAL TELÉFONO FAX Correo electrónico 

CÓDIGO POSTAL C
O

M
P

R
A

D
O

R
 D

E
C

L
A

R
A

N
T

E
 

LOCALIDADE MUNICIPIO PROVINCIA

En cumprimento do recollido no artigo 19 do Real decreto ___/2004, do 20 de febreiro, polo que se regula o réxime da taxa láctea, poño no 
seu coñecemento que as “altas” e “baixas” rexistradas no mes indicado responden ao detalle seguinte: 

PRODUTORES QUE CAUSARON ALTA

NIF Apelidos e nome ou razón social 
Data da 
primeira
entrega

Cantidade de 
referencia

(kg)

Graxa de 
referencia

(%)

     

     

     

     

PRODUTORES QUE CAUSARON BAIXA

NIF Apelidos e nome ou razón social 
Data da última 

entrega
ou recollida 

Leite entregado 
(Kg)
 (2) 

materia
graxa
(%) (3) 

     

     

     

     

D./Dna.………………………………………………………………………………….., na súa calidade de ……………………………………… 

DECLARA: que todos os datos consignados nesta declaración son certos e completos, e sométese expresamente aos controis e a 
facilitar os documentos, xustificantes e datos en xeral relacionados con ela, que sexan considerados necesarios polas autoridades
competentes.

                                                                                                En_______________________, o _______ de ______________________ de 20___ 

                                                                                                                        Asdo.: 

(1) Nome e apelidos ou razón social da entidade compradora. 
(2) Fanse constar os kg de leite entregado polo produtor desde o inicio do período de taxa láctea sen axustar por graxa. 
(3) Reflíctese a media ponderada de materia graxa obtida das diferentes entregas. 

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, R/ BENEFICENCIA, 8. MADRID – 28004.

MES
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ANEXO XIV A 
                                                                                              FOLLA Nº______

CONTABILIDADE DE ENTREGAS DE PRODUTORES
COMPRADOR:   Nome: NIF/CIF: N.º RECAL: 
DATA DE 1ª ENTREGA _______________ DATA ÚLTIMA ENTREGA______________________ Período de taxa láctea: 1 de abril de 20_ _ ao 31 de marzo de 20_ _ 

Data  Kg (1) % M.G. 
Cantidade de referencia a  1   de abril     de 200…   

Modificacións en período a ….  de ……    de 200…   

a…..  de ……    de 200…   

a…..  de …….   de 200…   

Cantidade de referencia a  31  de marzo de 200…   

 PRODUTOR: _______________________________________________
NIF/CIF: ____________________________________________________
CÓDIGO SIMOGAN: ___________________________ ______________ 
ENDEREZO COMPLETO: _____________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

LEITE DE VACA ENTREGADO 

MES Litros % Mat.graxa Kg
Total entregas 
corrixidas por 

graxa (Kg) 

Entregas
corrixidas

acumuladas ( Kg)
(2)

Importe pagado (€)

(3)

Exceso sobre 
cantidade de 

referencia ( Kg) 
(2) – (1) 

Retención á conta 
(€)

Abril
        

Maio
        

Xuño
        

Xullo
        

Agosto
        

Setembro
        

Outubro
        

Novembro
        

Decembro
        

Xaneiro
        

Febreiro
        

Marzo
        

TOTAL/ MEDIA 
 PERÍODO 

TAXA LIQUIDADA _______________________kg ____________________________ euros 

(1) Cantidade de referencia no último día do mes considerado. 
(3)  Consignarase o importe total aboado sen descontar, se é o caso, a posible retención á conta efectuada
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ANEXO XIV B 
CONTABILIDADE COMPRAS A PROVEDORES NON PRODUTORES

Período de taxa láctea: 1 de abril de 20__ __   ao 31 de marzo de 20__ __
FOLLA N.º______ 

COMPRADOR
Nome:

NIF/CIF N.º RECAL: 

TIPO:                     Comprador autorizado                     Industrial                       Estranxeiro   Outros

Nome: NIF/CIF: N.º RECAL: 

Domicilio social: Localidade: Municipio: 

P
R

O
V

E
D

O
R

Provincia: C.P.: País: Tlf.: Fax: 

LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS ADQUIRIDOS 
QUEIXO. Tipo (1) ____________LEITE NATA 

Con mestura 
OUTROS

(2) ____________ 
OUTROS

(2) ____________ 
OUTROS

(2) _____________
OUTROS

(2)____________
MES

kg % 
m.g.

Kg % 
m.g.

MANTEIGA
kg Sen

mestura
kg

Kg % 
vaca

kg %  
m.g.

Kg %  
m.g.

kg % 
m.g.

kg % 
m.g.

TOTAL EQUIVA- 
LENTES

LEITE
(KG)

Abril                  

Maio                  

Xuño                  

Xullo                  

Agosto                  

Setembro                  

Outubro                  

Novembro                  

Decembro                  

Xaneiro                  

Febreiro                  

Marzo                  

TOTAL
PERÍODO

                 

(1) Identificar. 
(2) Identificar e cubrir unha columna para cada tipo de produto. 
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ANEXO XV (anverso) 

CORRECCIÓN DAS ENTREGAS DE LEITE REALIZADAS POR AXUSTE DO SEU CONTIDO DE MATERIA GRAXA 

1. As entregas expresadas en litros deberanse pasar a kg multiplicándoas polo coeficiente 1,03. 
2. A corrección en graxa realízase aplicando a seguinte táboa: 

Diferenza (+ -) entre o contido de materia graxa do leite 
entregado e a graxa de referencia asignada 

Coeficiente de corrección 

En % En gramos/kg leite Diferenza positiva Diferenza negativa 

0,01 0,1 1,0018 0,9982 

0,02 0,2  1,0036 0,9964 

0,03 0,3 1,0054 0,9946 

0,04 0,4  1,0072 0,9928 

0,05 0,5  1,0090 0,9910 

0,06 0,6 1,0108 0,9892 

0,07 0,7 1,0126 0,9874 

0,08 0,8 1,0144 0,9856 

0,09 0,9 1,0162 0,9838 

0,10 1,0 1,0180 0,9820 

0,11 1,1 1,0198 0,9802 

0,12 1,2 1,0216 0,9784 

0,13 1,3  1,0234 0,9766 

0,14 1,4 1,0252 0,9748 

0,15 1,5 1,0270 0,9730 

0,16 1,6 1,0288 0,9712 

0,17 1,7 1,0306 0,9694 

0,18 1,8 1,0324 0,9676 

0,19 1,9 1,0342 0,9658 

0,20 2,0 1,0360 0,9640 

0,21 2,1 1,0378 0,9622 

0,22 2,2 1,0396 0,9604 

0,23 2,3 1,0414 0,9586 

0,24 2,4 1,0432 0,9568 

0,25 2,5 1,0450 0,9550 

0,26 2,6 1,0468 0,9532 

0,27 2,7 1,0486 0,9514 

0,28 2,8 1,0504 0,9496 

0,29 2,9 1,0522 0,9478 

0,30 3,0 1,0540 0,9460 

0,31 3,1  1,0558 0,9442 

0,32 3,2  1,0576 0,9424 

0,33 3,3  1,0594 0,9406 

0,34 3,4  1,0612 0,9388 

0,35 3,5  1,0630 0,9370 

0,36 3,6  1,0648 0,9352 

0,37 3,7  1,0666 0,9334 

0,38 3,8  1,0684 0,9316 

0,39 3,9  1,0702 0,9298 

0,40 4,0  1,0720 0,9280 

0,41 4,1  1,0738 0,9262 

0,42 4,2  1,0756 0,9244 

0,43 4,3  1,0774 0,9226 

0,44 4,4  1,0792 0,9208 

0,45 4,5  1,0810 0,9190 

0,46 4,6  1,0828 0,9172 

0,47 4,7  1,0846 0,9154 

0,48 4,8  1,0864 0,9136 

0,49 4,9  1,0882 0,9118 

0,50 5,0 1,0900 0,9100 
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ANEXO XV (reverso) 

NOTA EXPLICATIVA 

Comparación dos contidos de materia graxa 

Co  fin de elaborar o balance para cada produtor, o contido medio de materia graxa do leite que entregase compararase co 
contido representativo de que dispoña como referencia. 

De observarse unha diferenza positiva, a cantidade de leite ou de equivalentes de leite entregado aumentarase un 0,18% por 
cada 0,1 gramos suplementarios de materia graxa por quilogramo de leite. 

De observarse unha diferenza negativa, da cantidade de leite ou de equivalentes de leite entregado deducirase un 0,18% por 
cada 0,1 gramos menos de materia graxa por quilogramo de leite. 

En caso de que a cantidade de leite entregado se exprese en litros, aplicarase o axuste do 0,18% por cada 0,1 gramos de 
materia graxa un coeficiente de 0,971. 

Exemplos:

A.

- Supoñamos un gandeiro que ten asignada unha cantidade de referencia anual de 40.000 kg cunha graxa de referencia de 
3,70%.

- As súas entregas no período de taxa suplementaria foron de 39.500 kg cunha graxa media ponderada de 3,72%. 

- A diferenza entre a graxa media do leite entregado e a graxa de referencia é: 3,72-3,70= 0,02%

- A esta diferenza, por ser positiva, correspóndelle un coeficiente de 1,0036. 

- A corrección da entrega sería de 39.500 kg X 1,0036 = 39.642 kg, redondeando os decimais pola regra do cinco. 

- As entregas totais corrixidas serían 39.642 kg. 

B.

- Supoñamos outro gandeiro que ten unha cantidade de referencia anual de 100.000 kg cunha graxa de referencia de 3,65%. 

- As súas entregas no período de taxa foron de 102.000 kg cunha graxa media ponderada de 3,54%. 

- A diferenza entre a graxa media do leite entregado e a graxa de referencia é: 3,54-3,65= -0,11%

- A esta diferenza, por ser negativa, correspóndelle un coeficiente do 0,9802. 

- A corrección da entrega sería 102.000 X 0,9802 = 99.980 kg, redondeando os decimais pola regra do cinco. 

- As entregas totais corrixidas serían 99.980 kg. 



928 Suplemento núm. 4Luns 1 marzo 2004

ANEXO XVI A (anverso) 

FOLLA RESUMO - COMPRAS A PRODUTORES 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PESCA E ALIMENTACIÓN

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA 
AGRARIA

RELACIÓN DE BALANCES E DECLARACIÓN ANUAL 
OBRIGATORIA DE LEITE DE VACA ADQUIRIDO POR 

COMPRADORES A PRODUTORES 

PERÍODO DE TAXA LÁCTEA 20_ _ /20_ _ 

(Espazo reservado para a etiqueta identificativa)

(Reservado para rexistro de entrada) 

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF N.º DE REXISTRO DE COMPRADOR 

DOMICILIO SOCIAL TELÉFONO FAX C. electrónico 

CÓDIGO POSTAL 

C
O

M
P

R
A

D
O

R

LOCALIDADE MUNICIPIO PROVINCIA

P
R

O
D

U
T

O
R

E
S

TOTAL KG DE LEITE
ENTREGADOS   SEN          TOTAL IMPORTE ABOADO  €              TOTAL IMPORTE RETIDO  €
AXUSTAR

                                              BALANCE NETO DE COTAS 
NUMERO                                              TOTAL KG DE LEITE AXUSTADOS                         EXCESO SOBRE COTAS KG 

QUE SUPERAN A COTA

QUE NON SUPERAN A COTA

TOTAL GANDEIROS 

                                                                                                              (6 = 1 + 4)                                             (7 = 2 + 5)

R
E

S
U

M
O

 D
E

C
L

A
R

A
C

IÓ
N

 

F
O

LL
A

S

IN
T

E
R

IO
R

E
S A relación adxunta de COMPRAS A PRODUTORES comprende……………………………………………..…..páxinas e comeza polo 

Número 1 D./Dna. ………………………………………………………………………………………………………………………………e remata no 

Número …………D./Dna…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D./Dona………………………………………………………………………………….., na súa calidade de ………………………………... 

DECLARA: que todos os datos consignados nesta declaración son certos e completos, e sométese expresamente aos controis e a 
facilitar os documentos, xustificantes e datos en xeral relacionados con ela, que sexan considerados necesarios polas autoridades
competentes.

                                                                                                  En_______________________, o ______ de_________________________de 20_ _ 

                                                                                                                         Asdo.:

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, R/ BENEFICENCIA, 8. MADRID – 28004.

1 2 3

4 5

A

6 7

B C
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ANEXO XVI A (reverso) 

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A DECLARACIÓN ANUAL OBRIGATORIA DE COMPRAS DE 
LEITE ADQUIRIDO POR COMPRADORES A PRODUTORES 

FOLLA RESUMO 

No encabezamento do formulario o declarante indicará o período a que corresponde a relación de balances e a declaración 
que se presenta. 

  De dispor o comprador de etiqueta identificativa, esta deberase colocar no lugar indicado para iso, non sendo necesario, 
neste caso, cubrir o resto dos recadros destinados á identificación, agás se existise algún erro na etiqueta utilizada, en que se riscará nela 
o dato erróneo, que se consignará correctamente no lugar correspondente do formulario. 

  Resulta sempre conveniente indicar o número de teléfono e de fax de contacto no punto correspondente. Iso permitirá 
aclarar rapidamente calquera dificultade que se detecte. 

RECADRO  A
 Farase constar o total de quilogramos de leite de vaca entregados polos produtores, sen axustar, coa graxa de referencia de cada un. 

Esta cifra corresponderase coa suma total da recadro 21 do anexo XVI B das follas adxuntas. 

RECADRO  B 
Farase constar o total da cantidade aboada aos produtores en euros polas cantidades de leite entregados sen descontar, se é o caso,
as cantidades retidas á conta sobre a taxa láctea. Esta cifra corresponderase coa suma total da recadro 24 do anexo XVI B das follas
adxuntas.

RECADRO  C 
 Farase contar o total da cantidade retida á conta aos produtores en euros sobre a taxa láctea debida. Esta cifra corresponderase

coa suma total da recadro 26 do anexo XVI B das follas adxuntas.

RECADRO  1
Indicarase o número de produtores cuxas entregas ao comprador declarante sexan superiores e por tanto superasen a súa 
cantidade individual de referencia dispoñible. 

RECADRO 2
 Farase constar o total de quilogramos de leite de vaca entregados polos produtores que superaron a súa cantidade individual de

referencia dispoñible, axustados coa graxa de referencia de cada un. Esta cifra corresponderase coa suma total dos recadros 25 do 
anexo XVI B das follas adxuntas correspondentes aos gandeiros produtores que superaron a súa cota. 

RECADRO 3
 Farase constar o total de quilogramos de leite entregados ao comprador por encima das cantidades individuais de referencia. Esta

cifra corresponderase coa suma total dos recadros 25 positivos do anexo XVI B das follas adxuntas. 

RECADROS 4 e 5
 Son similares aos seus respectivos recadros anteriores, pero correspondentes agora aos gandeiros produtores cuxas entregas ao 

comprador declarante sexan inferiores ou iguais á súa cantidade individual de referencia dispoñible. 

RECADROS 6 E 7
Serán o resultado de sumar os recadros inmediatamente superiores segundo se indica no formulario. 
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ANEXO XVI B informatizado 

DESEÑO DE REXISTRO PARA A CARGA AUTOMÁTICA DE REXISTROS 
ANUAIS DE COMPRAS A PRODUTORES 

Tipo de ficheiro: arquivo de texto (caracteres ASCII) de lonxitude fixa. 
Nomenclatura do ficheiro: A16IINNNNNNNNNAA.TXT 
Sendo:

A16II
Cinco caracteres fixos que indican que contén información relativa ao anexo XVI BI do Real decreto ___/2004, do 20 de 
febreiro.

NNNNNNNNN
CIF/NIF do comprador autorizado que rexistra a declaración anual. En caso de tratarse dun NIF, axustaranse con ceros á 
esquerda os oito primeiros caracteres correspondentes ao DNI.

AA
Dous últimos díxitos do ano de inicio do período da declaración. Axustarase cun cero á esquerda se é menor de 10. 

Deseño do rexistro: incluirase unha liña por cada produtor, posicionando cada campo de acordo coa 
seguinte táboa:

Pos.
inicio

Pos.
final

Lonxit. Campo / Observacións 

1 1 1 Letra do CIF do produtor. En caso de tratarse dun NIF, consignarase un cero. 

2 9 8 DNI ou numeración do CIF do produtor. Axustarase con ceros á esquerda ata completar os oito caracteres. 

10 10 1 Letra do NIF do produtor. En caso de tratarse dun CIF, consignarase un espazo en branco. 

11 50 40 Apelidos e nome do produtor, axustados con espazos á dereita. 

51 90 40 Domicilio do produtor, axustado con espazos á dereita. 

91 105 15 Teléfono do produtor, axustado con espazos á dereita. 

106 145 40 Localidade, axustada con espazos á dereita. 

146 147 2 Código da provincia. Axustarase con ceros á esquerda ata completar os dous caracteres. 

148 152 5 Código postal. Axustarase con ceros á esquerda ata completar os cinco caracteres. 

153 162 10 Cantidade de referencia dispoñible correspondente ao produtor no último día do período (recadro 13 do anexo XVI B), sen
decimais. Axustarase con ceros á esquerda ata completar os dez caracteres. 

163 172 10 Cantidade de referencia dispoñible co comprador ao iniciar as entregas (recadro 14 do anexo XVI B), sen decimais. 
Axustarase con ceros á esquerda ata completar os dez caracteres.

173 176 4 Porcentaxe de materia graxa de referencia (recadro 15 do anexo XVI B), con dous decimais. Non se indicará carácter 
separador decimal e axustarase con ceros á esquerda ata completar os catro caracteres. 
Exemplos:

Indicarase 0345 para comunicar un M.G. do 3,45%. 

Indicarase 0340 para comunicar un M.G. do 3,4%. 

177 177 1 Situación particular do produtor (recadro 16 do anexo XVI B), nos seguintes casos: 
"C" cando o produtor relacionado cedese temporalmente unha parte da súa cota durante o período. 
"T" cando o produtor relacionado transferise unha parte da súa cota durante o período.
Nos demais casos consignarase un espazo. 

178 185 8 Data  de baixa, se se dese o caso (recadro 17 do anexo XVI B), en formato DDMMAAAA. 

186 186 1 Modo de entrega a varios compradores; segundo o caso indicarase “X”, “P” ou “S”(recadro 18 do anexo XVI B). En caso de
entregas exclusivas consignarase un espazo. 

187 190 4 Porcentaxe de entrega a varios compradores (recadro 19 do anexo XVI B), con dous decimais. Non se indicará carácter 
separador decimal e axustarase con ceros á esquerda ata completar os catro caracteres. Exemplos:

Indicarase 0935 para comunicar o 9,35%. 

Indicarase 5000 para comunicar o 50%. 

Indicarase 0250 para comunicar o 2,5%. 

191 200 10 Cantidade de referencia dispoñible corrixida (recadro 20 do anexo XVI B), sen decimais. Axustarase con ceros á esquerda
ata completar os 10 caracteres. 

201 210 10 Quilogramos de leite entregados no período (recadro 21 do anexo XVI B), sen decimais. Axustarase con ceros á esquerda
ata completar os 10 caracteres. 

211 214 4 Media ponderada da porcentaxe de graxa en peso de todas as entregas do período (recadro 22 do anexo XVI B), con dous 
decimais. Non se indicará carácter separador decimal e axustarase con ceros á esquerda ata completar os catro caracteres. 
Exemplos:

Indicarase 0345 para comunicar un M.G. do 3,45%. 

Indicarase 0340 para comunicar un M.G. do 3,4%. 

215 224 10 Quilogramos de leite axustados (recadro 23 do anexo XVI B), sen decimais. Axustarase con ceros á esquerda ata completar
os 10 caracteres. 

225 234 10 Importe aboado en euros (recadro 24 do anexo XVI B). Importe aboado con dous decimais, pero sen carácter separador 
decimal. Axustarase con ceros á esquerda ata completar os 10 caracteres. Exemplos:

Indicarase 0000678300 para comunicar 6783,00 € 

Indicarase 0000546740 para comunicar 5467,40 € 

Indicarase 0000524378 para comunicar 5243,78 € 

235 244 10 Exceso sobre cota (recadro 25 do anexo XVI B), sen decimais. En caso de ser unha cantidade positiva axustarase con ceros
á esquerda ata completar os 10 caracteres. En caso de ser unha cantidade negativa o primeiro carácter será un signo menos 
“-“, e axustaranse con ceros á esquerda ata completar os 9 restantes. 

245 254 10 Importe retido en euros (recadro 26 do anexo XVI B). Importe retido con dous decimais, pero sen carácter separador decimal.
Axustarase con ceros á esquerda ata completar os 10 caracteres. Exemplos:

Indicarase 0000678300 para comunicar 6783,00 € 

Indicarase 0000546740 para comunicar 5467,40 € 

Indicarase 0000524378 para comunicar 5243,78 € 

255 258 4 Ano de inicio do período de taxa láctea, con catro díxitos, por exemplo 2004, para o período que abrangue desde o 
01/04/2004 ata o 31/03/2005. 
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ANEXO XVI B (anverso) 
FOLLA ADXUNTA COMPRAS A PRODUTORES 

NIF APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL DO COMPRADOR DECLARANTE N.º REXISTRO COMPRADOR PERÍODO ____ / ____ PÁXINA Nº 

RELACIÓN DE GANDEIROS PRODUTORES 
Apelidos e nome ou razón social Entregas a 

varios
compradores

Domicilio Teléfono

Nº
orde

(10)

N.I.F.

(11)
Localidade Provincia

   (12) 
C. postal 

Cantidade de 
referencia en 
31-3-20__ __ 

(13)

Cantidade de 
referencia dispoñible 

co comprador ao 
iniciar as entregas kg 

(14)

% Materia 
graxa de 
referencia

(15)

Situa
ción

(16)

Data
baixa

(17)
(18)

%

(19)

Cantidade de 
referencia

dispoñible corrixida 
kg

(20)

Kg de leite 
entregados

período

(21)

%
materia
graxa

(22)

Kg leite 
axustados

(23)

Importe

aboado € 

(24)

Exceso sobre 
cota

(25)=(23)-(14)
ou

(25)=(23)-(20)

(25)

Importe

retido €

(26)

             

             

             

             

             

             

Suma acumulada
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ANEXO XVI B (reverso) 

MODELO FOLLA ADXUNTA  – COMPRAS A PRODUTORES 

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A DECLARACIÓN ANUAL OBRIGATORIA DE COMPRAS DE LEITE DE VACA 
ADQUIRIDO POR COMPRADORES 

 Na folla adxunta  incluiranse os balances correspondentes a todos os produtores aos que se lles adquirise leite e produtos lácteos durante o 
período correspondente, aínda cando xa non se encontren realizando entregas ao comprador declarante ao final do período. 

RECADROS 11 E 12 
 Os produtores identificaranse nos recadros 11 e 12 mediante o NIF/CIF e denominación que figura para cada un deles na comunicación oficial da 

cantidade individual de referencia efectuada pola Dirección Xeral de Gandaría ou, se é o caso, no documento oficial que modifique ou actualice a 
anterior asignación. 

 Na liña de domicilio deberá reflectir con exactitude e claridade a rúa, avenida ou praza, número, lugar e/ou localidade, provincia e código postal e 
teléfono.

    RECADROS 13 E 15
 Os recadros relativos á cantidade e graxa de referencia dispoñibles cubriranse facendo constar os datos correspondentes ao produtor de que se trate no 

último día do período de taxa suplementaria. 
RECADRO 14 

 Consignarase como cantidade de referencia dispoñible no comprador a resultante de restar á cantidade de referencia dispoñible para o período, as 
entregas axustadas efectuadas ao/s anterior/es comprador/es, cando se trate dun produtor dado de alta con posterioridade ao inicio do período, con 
entregas realizadas a outros compradores con anterioridade e que manteña, nesa data, a condición de “PRODUTOR SUCESIVO”. 
RECADRO 16 

 Utilizarase para indicar a situación particular do produtor declarado nos seguintes casos: 
 Porase un “C” cando o produtor relacionado cedese temporalmente unha parte da súa cota durante o período. 
 Porase un “T” cando o produtor relacionado transferise unha parte da súa cota durante o período. 

Nos demais casos este recadro deixarase en branco. En caso de que correspondese máis dun código neste recadro farase constar só un coa orde de 
prioridade con que se relacionan nestas instrucións. 
RECADRO 17

 Utilizarase unicamente cando o produtor relacionado causase baixa como provedor do comprador declarante, mesmo se a última entrega se produciu  o 
último día do período a que se refire a declaración; neste recadro indicarase a data da última entrega efectuada con seis díxitos e formato DDMMAA 
(día/mes/ano).
RECADRO 18

 Porase un "X" no caso de produtores que entreguen leite ou produtos lácteos simultaneamente a máis dun comprador. 
 Porase un "P" cando o produtor se dese de alta con posterioridade ao inicio do período de taxa suplementaria, tendo efectuado previamente entregas a 

outros compradores. 
Porase un "S" cando concorran as dúas situacións anteriormente descritas (produtor que se incorpora como provedor unha vez comezado o período e que 

simultanea entregas con outros compradores). 
Nos demais casos este recadro deixarase en branco. 

RECADRO 19
Deberase cubrir unicamente no caso de ter marcado con "X" ou "S" o recadro 18 anterior. Nas devanditas circunstancias farase constar a  porcentaxe 

que represente as entregas de leite efectuadas polo produtor ao comprador declarante respecto ás entregas totais realizadas polo produtor 
contabilizándose a partir da data en que este acadou a condición de "SIMULTÁNEO". 

  A porcentaxe, se é o caso, calcularase sobre as entregas axustadas do produtor correspondente. 
 Este dato debe ser coñecido polo comprador en virtude da comunicación do produtor que establece o artigo 10 do Real decreto ___/2004, do 20 de 

febreiro, polo que se regula o réxime da taxa láctea. 
 Esta porcentaxe expresarase con dous decimais, utilizando para o redondeo, se é o caso, a regra do cinco. 

RECADRO 20 
 No caso de produtores que entreguen leite simultaneamente a máis dun comprador, nesta recadro farase constar a cantidade de referencia dispoñible 

recollida no recadro 14 afectada do coeficiente reflectido no recadro 19 anterior. 
RECADRO 21

 Farase constar a cantidade total de leite entregado ao comprador declarante polo produtor de que se trate durante todo o período de taxa suplementaria, 
expresada en quilogramos. 

  RECADRO 22
 A porcentaxe de materia graxa das entregas efectuadas calcularase obtendo a media ponderada da porcentaxe de graxa en peso de todas as entregas 

efectuadas no período polo produtor relacionado. A porcentaxe así obtida expresarase con dous decimais, utilizando para o redondeo, se é o caso, a 
regra do cinco. 

 De non se coñecer este dato, o FEGA  considerará a media ponderada das materias graxas declaradas para os produtores da mesma provincia, sen 
prexuízo das posibles consecuencias que se poidan derivar, segundo a normativa vixente, por non dispor o comprador dese dato. 
RECADRO 23 

 Faranse constar as entregas totais axustadas por contido de materia graxa de acordo co establecido no artigo 22 do real decreto antes citado. 
 Se o produtor declarado non coñecese a asignación de graxa de referencia, non se efectuará axuste ningún. 

RECADRO 24
Farase constar o total da cantidade aboada ao produtor en € polas cantidades de leite entregadas no período sen descontar, se é o caso, as 

cantidades retidas á conta sobre a taxa láctea. 
RECADRO 25 
Deberase facer figurar a diferenza (positiva ou negativa) entre as entregas axustadas que figuran no recadro 23 e a cantidade de referencia

Se a cifra do recadro 25 resultase positiva, indicaría que o produtor relacionado excedeu a súa cantidade de referencia dispoñible.

dispoñible.
  No caso de produtores que causasen baixa como provedores con anterioridade á finalización do período, neste recadro farase constar a diferenza 

entre as recadros 23 e 14 se a dita diferenza resultase positiva, e farase constar CERO se a diferenza é nula ou negativa. 
 Para os produtores con entregas simultáneas a máis dun comprador, o recadro 14 deberase substituír nos cálculos anteriores polo recadro 20. 

RECADRO 26 
Farase constar o total da cantidade retida á conta ao produtor en € sobre a taxa debida. 

A transformación de litros de leite de vaca en quilogramos realizarase, se é o caso, utilizando o coeficiente 1,03. 

dispoñible do recadro 14 ao 20. 

Se a cifra do recadro 25 resultase negativa, indicaría que as entregas do produtor relacionado foron menores que a súa cantidade de referencia 
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ANEXO XVII A 

FOLLA RESUMO - COMPRAS E VENDAS A OUTROS OPERADORES 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PESCA E ALIMENTACIÓN

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

RELACIÓN DE BALANCES E DECLARACIÓN 
OBRIGATORIA DE LEITE E/OU EQUIVALENTE EN 

LEITE DE VACA ADQUIRIDO OU VENDIDO A 
OPERADORES DISTINTOS DE PRODUTORES. 

        ANUAL                                     MENSUAL 

PERÍODO 20_ _ /20 _ _     MES _______________ 

(Espazo reservado para a etiqueta identificativa) 

(Reservado para rexistro de entrada) 
APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF N.º DE REXISTRO  

DOMICILIO SOCIAL TELÉFONO FAX C. electrónico 

CÓDIGO POSTAL 

D
E

C
L

A
R

A
N

T
E

LOCALIDADE MUNICIPIO PROVINCIA

NO MES DESDE O INICIO DO PERÍODO 

N.º DE PROVEDORES 

    

C
O

M
P

R
A

S
 A

 
P

R
O

V
E

D
O

R
E

S

LEITE OU 
EQUIVALENTES EN 

LEITE (KG) 

    

N.º DE CLIENTES 

    

L
E

IT
E

 O
U

 E
Q

U
IV

A
L

E
N

T
E

S
 E

N
 L

E
IT

E
 D

E
 

V
A

C
A

 C
O

M
E

R
C

IA
L

IZ
A

D
O

 C
O

N
 

O
P

E
R

A
D

O
R

E
S

 D
IS

T
IN

T
O

S
 D

E
 

P
R

O
D

U
T

O
R

E
S

V
E

N
D

A
S

 A
 

C
L

IE
N

T
E

S

LEITE OU 
EQUIVALENTES EN 

LEITE (KG) 

    

A relación adxunta 1 de OUTROS PROVEDORES DISTINTOS DE PRODUTORES indicados comprende …………páxinas e comeza 

polo número 1 D./Dna. …………………………………………………………………………………………e remata no número………………

D./Dna……………………………………………………………………………………………………………………………………R
E

S
U

M
O

 D
A

 D
E

C
L

A
R

A
C

IÓ
N

 

F
O

L
L

A
S

 I
N

T
E

R
IO

R
E

S
 

A relación adxunta 2 de OUTROS CLIENTES indicados aos que se realizaron vendas comprende….…páxinas e comeza polo 
número 1 

D./Dna. ………………………………………………………………………………………………………………………remata no número 
……….

D./Dna. …………………………………………………….…………………………………………………………… 

D./Dona………………………………………………………………………………….., na súa calidade de ……………………………………... 

DECLARA: que todos os datos consignados nesta declaración son certos e completos, e sométese expresamente aos controis e a 
facilitar os documentos, xustificantes e datos en xeral relacionados con ela, que sexan considerados necesarios polas autoridades
competentes.

                                                                                                  En_______________________, o ______ de _________________________de 20___ 

                                                                                                                        Asdo.: 

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, R/ BENEFICENCIA, 8. MADRID – 28004.
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ANEXO XVII B informatizado 

DESEÑO DE REXISTRO PARA A CARGA AUTOMÁTICA DE REXISTROS 
MENSUAIS E ANUAIS DE COMPRAS A PROVEDORES 

Tipo de ficheiro: arquivo de texto (caracteres ASCII) de lonxitude fixa. 
Nomenclatura do ficheiro: A17IINNNNNNNNNMMAA.TXT 

Sendo:

A17II
Cinco caracteres fixos que indican que contén información relativa ao 
anexo XVII B do Real decreto ___/2004, do 20 de febreiro. 

NNNNNNNNN
CIF/NIF do comprador autorizado que rexistra a declaración anual. En caso 
de tratarse dun NIF, axustaranse con ceros á esquerda os oito primeiros 
caracteres correspondentes ao DNI.

MM
Mes, en número, da declaración. Se é unha declaración mensual, axustado 
con cero á esquerda ata completar os dous caracteres. En caso de tratarse 
de declaración anual, consignaranse dous ceros. 

AA
Dous últimos díxitos do ano de inicio do período da declaración. Axustarase 
cun cero á esquerda se é menor de 10. 

Deseño do rexistro: incluirase unha liña por cada provedor e produto adquirido distinto, 
posicionando cada campo de acordo coa seguinte táboa: 

Pos.
inicio

Pos.
final

Lonxit. Campo / Observacións 

1 1 1 Tipo de declaración (A=Anual, M=Mensual) 
2 3 2 Mes, en número, da declaración. Só en caso de declaración mensual, axustado con 

cero á esquerda ata completar os dous caracteres. En caso de tratarse de declaración 
anual consignaranse dous espazos en branco ou dous ceros. 

4 4 1 Letra do CIF do provedor. En caso de tratarse dun NIF, consignarase un cero. 
5 12 8 DNI ou numeración do CIF do provedor. Axustarase con ceros á esquerda ata 

completar os oito caracteres. 
13 13 1 Letra do NIF do provedor. En caso de tratarse dun CIF, consignarase un espazo en 

branco.
14 53 40 Apelidos e nome do provedor, axustados con espazos á dereita. 
54 93 40 Domicilio do provedor, axustado con espazos á dereita. 
94 133 40 Localidade do provedor, axustada con espazos á dereita. 
134 135 2 Código da provincia (só  provedores de España). Axustarase con ceros á esquerda ata 

completar os dous caracteres. 
136 140 5 Código postal (só  provedores de España). Axustarase con ceros á esquerda ata 

completar os cinco caracteres. 
141 143 3 Código de municipio (só  provedores de España). Axustarase con ceros á esquerda ata 

completar os tres caracteres. 
144 146 3 Código de país (España = “ES“). Axustarase con ceros á esquerda ata completar os 

tres caracteres. 
147 161 15 Número de rexistro de comprador do provedor. En caso de non dispor deste número 

consignar quince espazos. 
162 211 50 Descrición do produto adquirido, axustada con espazos á dereita. 
212 215 4 Porcentaxe do contido medio de materia graxa de leite ou equivalentes en leite do 

produto adquirido. Non se indicará carácter separador decimal e axustarase con ceros 
á esquerda ata completar os catro caracteres. 
Exemplos:

Indicarase 0345 para comunicar un M.G. do 3,45%. 
Indicarase 0340 para comunicar un M.G. do 3,4%. 

216 225 10 Quilogramos de leite ou equivalente do produto adquirido, sen decimais. Axustarase 
con ceros á esquerda ata completar os 10 caracteres. 

226 229 4 Ano de inicio do período de taxa láctea, con catro díxitos, por exemplo 2004, para o 
período que abarca desde o 01/04/2004 ata o 31/03/2005. 
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ANEXO XVII B 
FOLLA ADXUNTA 1 - DECLARACIÓN DE COMPRAS A PROVEDORES

     ANUAL                                      MENSUAL 
PERÍODO 20_ _/20_ _ 

MES_____________

Páxina núm. 

NIF/CIF Apelidos e nome ou razón social do declarante N.º rexistro  
Suma anterior 

RELACIÓN DOUTROS PROVEDORES DISTINTOS DE PRODUTORES 

N.º orde Apelidos e nome ou razón social Domicilio social  NIF/CIF 

Código postal País N.º rexistro  Localidade  Municipio 

Leite ou equivalente en leite Produto adquirido (descrición) 

Contido medio graxa % Kg 

   

   

   

   

   

                                                                                                                              Suma acumulada kg leite ou
equivalente en leite ……….
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ANEXO XVII C informatizado 

DESEÑO DE REXISTRO PARA A CARGA AUTOMÁTICA DE REXISTROS 
MENSUAIS E ANUAIS DE VENDAS A CLIENTES 

Tipo de ficheiro: arquivo de texto (caracteres ASCII) de lonxitude fixa. 
Nomenclatura do ficheiro: A17IIINNNNNNNNNMMAA.TXT 

Sendo:

A17III
Seis caracteres fixos que indican que contén información relativa ao anexo 
XVII C do Real decreto ___/2004, do 20 de febreiro. 

NNNNNNNNN
CIF/NIF do comprador autorizado que rexistra a declaración anual. En caso 
de tratarse dun NIF, axustaranse con ceros á esquerda os oito primeiros 
caracteres correspondentes ao DNI.

MM
Mes, en número, da declaración. Se é unha declaración mensual, axustado 
con cero á esquerda ata completar os dous caracteres. En caso de tratarse 
de declaración anual consignaranse dous ceros. 

AA
Dous últimos díxitos do ano de inicio do período da declaración. Axustarase 
cun cero á esquerda se é menor de 10. 

Deseño do rexistro: incluirase unha liña por cada cliente e produto vendido distinto, 
posicionando cada campo de acordo coa seguinte táboa: 

Pos.
inicio

Pos.
final

Lonxit. Campo / Observacións 

1 1 1 Tipo de declaración (A=Anual, M=Mensual) 

2 3 2 Mes, en número, da declaración. Só en caso de declaración mensual, axustado con cero 
á esquerda ata completar os dous caracteres. En caso de tratarse de declaración anual 
consignaranse dous espazos en branco ou dous ceros. 

4 4 1 Letra do CIF do cliente. En caso de tratarse dun NIF, consignarase un cero. 

5 12 8 DNI ou numeración do CIF do cliente. Axustarase con ceros á esquerda ata completar os 
oito caracteres. 

13 13 1 Letra do NIF do cliente. En caso de tratarse dun CIF, consignarase un espazo en branco.

14 53 40 Apelidos e nome do cliente, axustados con espazos á dereita. 

54 93 40 Domicilio do cliente, axustado con espazos á dereita. 

94 133 40 Localidade do cliente, axustada con espazos á dereita. 

134 135 2 Código da provincia (só  clientes de España). Axustarase con ceros á esquerda ata 
completar os dous caracteres. 

136 140 5 Código postal (só  clientes de España). Axustarase con ceros á esquerda ata completar 
os cinco caracteres. 

141 143 3 Código de municipio (só  clientes de España). Axustarase con ceros á esquerda ata 
completar os tres caracteres. 

144 147 3 Código de país (España = “ES“). Axustarase con ceros á esquerda ata completar os tres 
caracteres.

147 161 15 Número de rexistro de comprador do cliente. En caso de non dispor deste número 
consignar quince espazos. 

162 211 50 Descrición do produto vendido, axustada con espazos á dereita. 

212 215 4 Porcentaxe do contido medio de materia graxa de leite ou equivalentes en leite do 
produto vendido. Non se indicará carácter separador decimal e axustarase con ceros á 
esquerda ata completar os catro caracteres. 
Exemplos:

Indicarase 0345 para comunicar un M.G. do 3,45%. 

Indicarase 0340 para comunicar un M.G. do 3,4%. 

216 225 10 Quilogramos de leite ou equivalente do produto vendido, sen decimais. Axustarase con 
ceros á esquerda ata completar os 10 caracteres. 

226 229 4 Ano de inicio do período de taxa láctea, con catro díxitos, por exemplo 2004, para o 
período que abarca desde o 01/04/2004 ata o 31/03/2005. 
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ANEXO XVII C 

FOLLA ADXUNTA 2 - DECLARACIÓN DE VENDAS A CLIENTES

     ANUAL                                      MENSUAL PERÍODO 20_ _/20_ _ MES_____________
Páxina núm. 

NIF/CIF Apelidos e nome ou razón social do/a declarante N.º rexistro  Suma anterior 

RELACIÓN DE CLIENTES
N.º orde Apelidos e nome ou razón social Domicilio social  NIF/CIF 

Código postal PaísLocalidade  Municipio N.º rexistro

Leite ou equivalente en leite Produto vendido (descrición) 

Contido medio graxa % Kg 

   

   

   

   

   

 Suma acumulada kg leite ou 
  equivalente en leite ……… 
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ANEXO XVIII A 

FOLLA RESUMO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PESCA E ALIMENTACIÓN

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 

DECLARACIÓN ANUAL OBRIGATORIA DO USO DO 
LEITE OU EQUIVALENTES EN LEITE ADQUIRIDO.

PERÍODO 20_ _/20_ _ 

(Espazo reservado para a etiqueta identificativa) 

(Reservado para rexistro de entrada) 
APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF N.º DE REXISTRO DE COMPRADOR 

DOMICILIO SOCIAL TELÉFONO FAX Correo electrónico 

CÓDIGO POSTAL 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
O

 
D

E
C

L
A

R
A

N
T

E

     LOCALIDADE MUNICIPIO PROVINCIA

BALANCE DE LEITE E EQUIVALENTES DE LEITE NO PERÍODO

LEITE EQUIVALENTES EN LEITE 

N.º
OPERADORES

KG N.º 
OPERADORES

KG

TOTAL

KG

 A  B A + B = 1 

TOTAL EXISTENCIAS INICIAIS EN 1 DE ABRIL      

 C   C = 2 

TOTAL COMPRAS A PRODUTORES      

 D  E DE + E = 3 

TOTAL COMPRAS A OUTROS PROVEDORES      

 F  G F + G = 4 

TOTAL VENDAS A CLIENTES      

 H  I H + I = 5 

TOTAL EXISTENCIAS FINAIS EN 31 DE MARZO      

 A+C+D-F = H  B+E-G= I 1+2+3-4 = 5

A relación adxunta 1 de EXISTENCIAS DE ALMACÉN en 1 de abril comprende _____ follas que se achegan 
segundo modelo do anexo XVIII B. 

A relación adxunta 2 de DESCRICIÓN DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS comprende ______ follas que se achegan 
segundo modelo do anexo XVIII C. 

A relación adxunta 2 de DESCRICIÓN DOS PRODUTOS ELABORADOS comprende ______ follas que se 
achegan segundo modelo do anexo XVIII C. 

F
O

LL
A

S
 IN

T
E

R
IO

R
E

S
 

A relación adxunta 1 de EXISTENCIAS FINAIS DE ALMACÉNS en 31 de marzo comprende _____ follas que se 
achegan segundo modelo do anexo XVIII B. 

D./Dna………………………………………………………………………………….., na súa calidade de ……………………………………… 
DECLARA: que todos os datos consignados nesta declaración son certos e completos, e sométese expresamente aos controis e a 
facilitar os documentos, xustificantes e datos en xeral relacionados con ela, que sexan considerados necesarios polas autoridades
competentes.

En_______________________, o _______ de _________________________ de 20_ _ 

 Asdo.: 

                                                                                                                      
FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, R/ BENEFICENCIA, 8. MADRID – 28004.
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ANEXO  XVIII B 

FOLLA ADXUNTA - 1  EXISTENCIAS DE ALMACÉN 

                                                                             INICIAIS EN 1 DE ABRIL DE 20_ _ 

                                                                             FINAIS EN 31 DE MARZO DE 20_ _ 
PERÍODO 20_ _/20_ _

Páxina núm. 

NIF Apelidos e nome ou razón social do declarante N.º rexistro  
Suma anterior 

RELACIÓN DE PRODUTOS EN EXISTENCIAS DE ALMACÉN 

Total leite ou equivalentes en leite 

               Kg                      % M.G. 

Leite ………………………………………………………………………………………

Outros produtos lácteos
Descrición Kg

Suma acumulada kg leite e equivalentes de leite ……….. 

   



940 Suplemento núm. 4Luns 1 marzo 2004

ANEXO XVIII C 

FOLLA ADXUNTA – 2 DESCRICIÓN DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E ELABORADOS
DECLARACIÓN ANUAL DO USO DO LEITE OU EQUIVALENTES EN LEITE ADQUIRIDO 

PERÍODO 20_ _/20_ _
Páxina núm. 

NIF Apelidos e nome ou razón social do/a declarante N.º rexistro  

                                                       Suma anterior kg 

        TIPO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO OU EN ALMACÉN EN 1 DE ABRIL UTILIZADOS COMO MATERIA PRIMA. 

        PRODUTO ELABORADO FINAL QUE SE COMERCIALIZA OU ALMACENA.

PRODUTOS
Leite ou equivalentes en leite

Descrición Kg 

Kg % 

                    Suma acumulada kg 
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ANEXO XIX A 

FOLLA RESUMO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E 
ALIMENTACIÓN

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA

DECLARACIÓN MENSUAL OBRIGATORIA DE 
LEITE ADQUIRIDO POR COMPRADORES A 

PRODUTORES

PERÍODO 20__ __/20__ __ 

MES __________________ 

(Espazo reservado para a etiqueta identificativa) 

(Reservado para rexistro de entrada) 

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF N.º DE REXISTRO DE COMPRADOR 

DOMICILIO TELÉFONO FAX C. electrónico 

CÓDIGO POSTAL 

C
O

M
PR

AD
O

R
 D

EC
LA

R
AN

TE
 

LOCALIDADE MUNICIPIO PROVINCIA 

    

NO MES DESDE O INICIO DO PERÍODO 

N.º DE PRODUTORES  

KG DE LEITE ADQUIRIDO SEN AXUSTAR   

KG DE LEITE ADQUIRIDO AXUSTADO 
POR GRAXA 

LE
IT

E 
AD

Q
UI

RI
DO

 A
 P

RO
DU

TO
RE

S 
NO

 M
ES

 
E 

DE
SD

E 
IN

IC
IO

 D
O

 P
ER

ÍO
DO

 

TOTAL IMPORTE ABOADO EN EUROS  

R
ES

U
M

O
 D

EC
LA

R
AC

IÓ
N

 

FO
LL

AS
IN

TE
R

IO
R

ES

A relación adxunta dos PRODUTORES indicados comprende ................ páxinas e comeza polo número 1 D./Dna. ...................................................................................................................... e 

termina no número .................... D./Dna. ............................................................................................................................................................

D./Dna. ________________________________________________________________________________________________, na súa calidade  calidade de 

_________________________________, con poder suficiente e en representación de _____________________________________________________

DECLARA: que todos os datos consignados nesta declaración son certos e completos, e sométese expresamente aos controis e a facilitar os documentos, xustificantes e datos en xeral 

relacionados con ela, que sexan considerados necesarios polas autoridades competentes. 

En _______________________________________, o  _______ de ___________________________ de 20_ _ 

Sinatura

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, R/ BENEFICENCIA, 8. MADRID – 28004. 
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ANEXO XIX B informatizado (anverso) 

DESEÑO DE REXISTRO PARA A CARGA AUTOMÁTICA DE REXISTROS 
DA DECLARACIÓN MENSUAL DE ENTREGAS DIARIAS REALIZADAS POR 

PRODUTORES

A información solicitada no anexo XIX B require do envío de dous ficheiros, un coa media 
aritmética mensual de materia graxa e o importe total por produtor, e outro co detalle diario de 
entregas.

Ficheiro 1:

Tipo de ficheiro: arquivo de texto (caracteres ASCII) de lonxitude fixa. 

Nomenclatura do ficheiro: A19IINNNNNNNNNMMAAF1.TXT 

Sendo:

A19II
Cinco caracteres fixos que indican que contén información relativa ao 
anexo XIX B do Real decreto ___/2004, do 20 de febreiro. 

NNNNNNNNN
CIF/NIF do comprador autorizado que rexistra a declaración mensual. En 
caso de tratarse dun NIF, axustaranse con ceros á esquerda os oito 
primeiros caracteres correspondentes ao DNI.

MM
Mes da declaración. Axustarase cun cero á esquerda se é menor de dez. 

AA
Dous últimos díxitos do ano da declaración. Axustarase cun cero á 
esquerda se é menor de dez. 

F1
Dous caracteres fixos, que indican que contén a información do ficheiro 1 
(media e total mensual). 

Deseño do rexistro: incluirase unha liña por cada produtor, posicionando cada campo de 
acordo coa seguinte táboa: 

Pos.
inicio

Pos.
final

Lonxit. Campo / Observacións 

1 1 1 Letra do CIF do produtor. En caso de tratarse dun NIF, consignarase un cero. 
2 9 8 DNI ou numeración do CIF do produtor. Axustarase con ceros á esquerda ata 

completar os oito caracteres. 
10 10 1 Letra do NIF do produtor. En caso de tratarse dun CIF, consignarase un espazo en 

branco.
11 50 40 Apelidos e nome do produtor, axustados con espazos á dereita. 
51 52 2 Dous últimos díxitos do ano da declaración. Axustarase cun cero á esquerda se é 

menor de dez. Deberá coincidir co consignado no nome do ficheiro. 
53 54 2 Mes da declaración. Axustarase cun cero á esquerda se é menor de dez. Deberá 

coincidir co consignado no nome do ficheiro. 
55 58 4 Porcentaxe do contido medio de materia graxa mensual. Non se indicará carácter 

separador decimal e axustarase con ceros á esquerda ata completar os catro 
caracteres.
Exemplos:

Indicarase 0345 para comunicar un M.G. do 3,45%. 
Indicarase 0340 para comunicar un M.G. do 3,4%. 

59 68 10 Importe total aboado, con dous decimais (redondeados coa regra do 5). Non se 
indicará carácter separador decimal e axustarase con ceros á esquerda ata completar 
os dez caracteres.
Exemplos:

Indicarase 0002192594 para comunicar 21.925,936€. 
Indicarase 0004525800 para comunicar 45.258€ 
Indicarase 0007845740 para comunicar 78.457,4€ 

69 78 10 Total kg leite adquirido axustado por graxa, sen decimais. Axustarase con ceros á 
esquerda ata completar os dez caracteres. 
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ANEXO XIX B informatizado (reverso) 
Ficheiro 2 

Tipo de ficheiro: arquivo de texto (caracteres ASCII) de lonxitude fixa. 
Nomenclatura do ficheiro: A19IINNNNNNNNNMMAAF2.TXT 
Sendo:

A19II
Cinco caracteres fixos que indican que contén información relativa ao anexo XIX B 
do Real decreto      /2004, do 20 de febreiro. 

NNNNNNNNN
CIF/NIF do comprador autorizado que rexistra a declaración mensual. En caso de 
tratarse dun NIF, axustaranse con ceros á esquerda os oito primeiros caracteres 
correspondentes ao DNI.

MM
Mes da declaración. Axustarase cun cero á esquerda se é menor de 10. 

AA
Dous últimos díxitos do ano da declaración. Axustarase cun cero á esquerda se é 
menor de 10. 

F2
Dous caracteres fixos, que indican que contén a información do ficheiro 2 (detalle 
diario de entregas) 

Deseño do rexistro: incluirase unha liña por cada entrega, posicionando cada campo de 
acordo coa seguinte táboa: 

Pos.
inicio

Pos.
final

Lonxit. Campo / Observacións 

1 1 1 Letra do CIF do comprador que realiza a declaración. En caso de tratarse dun NIF, 
consignarase un cero; se non, deberá coincidir coa consignada no nome do ficheiro. 

2 9 8 DNI ou numeración do CIF do comprador. Axustarase con ceros á esquerda ata 
completar os oito caracteres. Deberán coincidir cos consignados no nome do ficheiro. 

10 10 1 Letra do NIF do comprador. En caso de tratarse dun CIF, consignarase un espazo en 
branco; se non, deberá coincidir coa consignada no nome do ficheiro 

11 17 7 Código LETRAQ do centro de recollida. En caso de non coñecerse, consignar sete 
espazos en branco. 

18 22 5 Código LETRAQ de ruta. En caso de non coñecerse, consignar cinco espazos en 
branco.

23 30 8 En caso de tratarse dunha ruta LETRAQ indicar a data de inicio de ruta en formato 
DDMMAAAA; se non, consignar oito espazos en branco. 

31 31 1 En caso de tratarse dunha ruta LETRAQ indicar a letra do CIF do condutor; en caso 
de tratarse dun NIF consignarase un cero. Se non é unha ruta LETRAQ, 
consignarase un espazo en branco. 

32 39 8 En caso de tratarse dunha ruta LETRAQ indicar o DNI ou numeración do CIF do 
condutor axustado con ceros á esquerda ata completar os oito caracteres. Se non é 
ruta LETRA, consignar 8 espazos en branco. 

40 40 1 En caso de tratarse dunha ruta LETRAQ indicar a letra do NIF do produtor. En caso 
de tratarse dun CIF, ou de non ser unha ruta LETRAQ, consignarase un espazo en 
branco.

41 50 10 En caso de tratarse dunha ruta LETRAQ indicar a matrícula do camión; se non, 
consignar 10 espazos en branco. 

51 57 7 Código LETRAQ da cisterna do camión. En caso de non coñecerse consignar sete 
espazos en branco. 

58 58 1 Letra do CIF do produtor. En caso de tratarse dun NIF, consignarase un cero. 

59 66 8 DNI ou numeración do CIF do produtor. Axustarase con ceros á esquerda ata 
completar os oito caracteres. 

67 67 1 Letra do NIF do produtor. En caso de tratarse dun CIF consignarase un espazo en 
branco.

68 81 14 Código SIMOGAN da explotación. 

82 82 1 Número de depósito da cisterna do camión. En caso de non coñecerse consignar un 
espazo en branco. 

83 96 14 Código LETRAQ do tanque de frío da explotación. En caso de non coñecerse 
consignar 14 espazos en branco. 

97 106 10 Litros de leite recollidos, sen decimais. Axustarase con ceros á esquerda ata 
completar os 10 caracteres. 

107 120 14 Data  e hora en que se efectuou a entrega, en formato DDMMYYYY HH:mm. 

121 135 15 No caso de que se recollese mostra da entrega, indicarase un X maiúsculo axustado 
con espazos á dereita ata completar os 15 caracteres, ou, se se dispón, o seu código 
LETRAQ. En caso de que non se recollese mostra consignaranse 15 espazos en 
branco.
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ANEXO XIX B 

FOLLA ADXUNTA - 1 DECLARACIÓN MENSUAL DE COMPRADORES - ENTREGAS DIARIAS REALIZADAS POR PRODUTORES
Folla n.º ______ 

PERÍODO 20_ _/20_ _ 
MES ________________ 

NIF Apelidos e nome ou razón social do comprador declarante N.º rexistro comprador 

PRODUTOR QUE REALIZA AS ENTREGAS 

N.º orde Apelidos e nome ou razón social produtor Domicilio

Código postal 

ID
E

N
T

IF
I

C
A

C
IÓ

N

Localidade Municipio Código SIMOGAN CIF/NIF

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 DÍA 11 DÍA 12 
(1)                        

DÍA 13 DÍA 14 DÍA 15 DÍA 16 DÍA 17 DÍA 18 DÍA 19 DÍA 20 DÍA 21 DÍA 22 DÍA 23 DÍA 24 
                        

DÍA 25 DÍA 26 DÍA 27 DÍA 28 DÍA 29 DÍA 30 DÍA 31 

E
N

T
R

E
G

A
S

              
    

(1) Márquese cun (x) o día en que se procedeu a realizar a toma de mostra para analizar o leite no laboratorio homologado. 

TOTAL LITROS MEDIA
ARITMÉTICA

% M.G. 

TOTAL KG 
AXUSTADOS POR 

GRAXA

TOTAL IMPORTE 
ABOADO (€) 

ENTREGAS DIARIAS DE LEITE ADQUIRIDAS  NO MES (litros) 
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ANEXO XX 

CRITERIOS DE COMPENSACIÓN 
COMPENSACIÓN INICIAL SEGUNDO EXCESO SOBRE A COTA EN KG: Q1

COMPENSACIÓN Q1
PARTE FIXA PARTE VARIABLE 

EXCESO SOBRE COTA 
(KG) POLOS

PRIMEIROS
(KG)

A COMPENSAR 
(KG)

RESTO ATA 
(KG)

FACTOR APLICABLE 

< = 10.000 0 0 10.000 0,95
> 10.000 e < = 25.000 10.000 9.500 15.000 0,85
> 25.000 e < = 50.000 25.000 22.250 25.000 0,75
> 50.000 e < = 75.000 50.000 41.000 25.000 0,65

> 75.000 e < = 100.000 75.000 57.250 25.000 0,55
> 100.000 100.000 71.000 En diante 0,45

COMPENSACIÓN INICIAL Q1 = PARTE FIXA + PARTE VARIABLE 

COMPENSACIÓN FINAL SEGUNDO EXCESO SOBRE A COTA EN PORCENTAXE:

A CANTIDADE Q1 VERASE AFECTADA POLO COEFICIENTE (c) RESULTANTE DA SEGUINTE TÁBOA 

EXCESO SOBRE COTA (%) CÁLCULO DE COEFICIENTE 
APLICABLE (c)

 < = 10 1
 > 10 e < = 25 (2/R) + 0,8 
 > 25 e < = 50 (7/R) + 0,6 
 > 50 e < = 75 (17/R) + 0,4 
 > 75 47/R

R = % Exceso da cota = (kg produción – kg cota) x 100 / kg Cota 

A COMPENSACIÓN FINAL Q EXPRESADA EN KG SERÁ IGUAL A Q1 x c Q = Q1 x c 

Todos os cálculos se realizarán con dous decimais redondeando pola regra do cinco. 

AS CANTIDADES FINAIS Q PODERANSE VER AFECTADAS EN CADA PERÍODO MEDIANTE UN FACTOR DE 
CORRECCIÓN, SEGUNDO O EXCESO CONXUNTO DA CANTIDADE DE REFERENCIA NACIONAL. 

Exemplo nº 1: Gandeiro con cota de 175.000 kg e 189.000 kg de produción. Exceso = 14.000 kg – (R = 8,00). 
Primeiro calcúlanse os quilogramos Q1 da primeira táboa: 
A cantidade a compensar INICIAL fixa que lle correspondería polos 10.000 primeiros kg excedidos sería de 9.500 kg. 
A cantidade INICIAL variable que lle correspondería para o resto dos 4.000 kg (14.000 – 10.000) sería 4.000 x 0,85 = 3.400 kg. 
Compensación INICIAL total Q1 = 9.500 + 3.400 = 12.900 kg.

O coeficiente ( c ) que hai que aplicar é = 1
KG COMPENSACIÓN FINAL Q = Q1 x c    Q = 12.900 x 1 = 12.900 kg

Exemplo nº 2: Gandeiro con cota de 175.000 kg e 270.000 kg de produción. Exceso: 95.000 kg – (R = 54,29 %).
Primeiro calcúlanse os quilogramos Q1 da primeira táboa: 
A cantidade a compensar INICIAL fixa que lle correspondería polos 75.000 primeiros kg excedidos sería de 57.250 kg. 
A cantidade INICIAL variable que lle  correspondería para o resto dos 20.000 kg (95.000 – 75.000) sería 20.000 x 0,55 = 11.000 kg.
Compensación INICIAL total Q1 = 57.250 + 11.000 = 68.250 kg.

Seguidamente calcúlase o coeficiente ( c )  que hai que aplicar 
Correspondendo a fórmula (17/R) + 0,4 =    c = (17/54,29) + 0,4 = 0,71
KG COMPENSACIÓN FINAL Q = Q1 x c    Q = 68.250 x 0,71 = 48.458 kg

Exemplo nº 3: Gandeiro con cota de 7.000 kg e 15.400 kg de produción. Exceso: 8.400 kg – (R = 120,00 %).
Primeiro calcúlanse os quilogramos Q1 da primeira táboa: 
A cantidade a compensar INICIAL fixa que lle  correspondería sería de 0 kg. 
A cantidade INICIAL variable que lle  correspondería para o resto dos 8.400 kg sería 8.400 x 0,95 = 7.980 kg. 
Compensación INICIAL total Q1 = 0 + 7.980 = 7.980 kg.

Seguidamente calcúlase o coeficiente ( c )  que hai que aplicar 
Correspondendo a fórmula (47/R) =     c = (47/120,00) = 0,39
KG COMPENSACIÓN FINAL Q = Q1 x c    Q = 7.980 x 0,39 = 3.112 kg
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ANEXO XXI 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA E ALIMENTACIÓN

FONDO ESPAÑOL DE  GARANTÍA AGRARIA 

COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADE 
NO SECTOR DO LEITE DE VACA 

COMO

INDUSTRIAL

IMPORTADOR
(Reservado para rexistro de 

entrada)

D./Dna.

NIF n.º: Domiciliado en: 

Actuando en nome propio/en representación de:

Con NIF: e domicilio social en: 

Localidade:     Municipio: 

Provincia: Código postal: 

Teléfono:  Fax:                   C. electrónico: E con instalacións en: 

Localidade e provincia Rúa e número 

COMPROMÉTESE:
A cumprir a normativa nacional e comunitaria coa aplicación do réxime da taxa suplementaria. 
A levar contabilidade específica, emitir facturas e realizar o pagamento das compras segundo o 
establecido Real decreto ____/2004, do 20 de febreiro, polo que se regula o réxime da taxa láctea. 
A documentar todas as compravendas de leite segundo os requisitos establecidos no citado real 
decreto.
A manter á disposición da autoridade competente a contabilidade establecida, así como os documentos 
comerciais e información complementaria xustificativa, durante polo menos tres anos, contados desde o 
final do ano a que correspondan. 
A presentar nas datas regulamentarias as declaracións que se determinen. 
A someterse aos controis e a facilitar os documentos, xustificantes e/ou datos relacionados coa 
aplicación da mencionada taxa láctea. 
A vender, en caso de industrial, a outros industriais ata un 20% como máximo das compras de leite ou 
equivalentes en leite que, en cómputo anual, realizase durante o período.

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA: 

Fotocopia do DNI do representante da sociedade.
Fotocopia da alta no IAE correspondente.
Fotocopia do NIF da entidade.

En__________________________ , o ____de ___________________de 20 _ _ 

SINATURA E SELO DA ENTIDADE 

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, R/ BENEFICENCIA, 8. MADRID – 28004.
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ANEXO XXII 

TRANSPORTE DE LEITE OU OUTROS PRODUTOS LÁCTEOS 

FOLLA DE RUTA 

EMPRESA COMPRADORA PRODUTO  
TRANSPORTADO:

DENOMINACIÓN CIF/NIF N.º REX. COMPRADOR 

TRANSPORTE

DENOMINACIÓN RUTA DATA CÓDIGO CISTERNA 

NOME CONDUTOR CIF/NIF MATRÍCULA VEHÍCULO 

CANTIDADES CARGADAS (1)   EN EXPLOTACIÓN  OUTRAS 

PROPIETARIO INICIAL 

NOME CIF/NIF CÓDIGO SIMOGAN (2) 

DOMICILIO LOCALIDADE MUNICIPIO 

HORA DEPÓSITO ORIXE (3) N.º DEPÓSITO CISTERNA (4) LITROS (5) MOSTRA (6) 

    

    

..........

CANTIDADES DESCARGADAS 

HORA DEPÓSITO DESTINO (7) LUGAR DESCARGA LITROS MOSTRA S/N 

HORA DEPÓSITO DESTINO (7) LUGAR DESCARGA LITROS MOSTRA S/N 

..........
SINATURA DO/A CONDUTOR/A 

A RUTA INÍCIASE E REMATA SEMPRE COA CISTERNA BALEIRA. 
(1) Márquese o que proceda (en explotación unicamente se se trata de entregas de leite realizadas por produtores). 
(2) Farase constar o código SIMOGAN da explotación. 
(3) Farase constar o código do recipiente de orixe (tanque de frío, silo, cisterna). 
(4) Farase constar o n.º do depósito da cisterna do vehículo de transporte. A numeración comeza desde o depósito máis 

próximo á cabina co n.º 1. 
(5) Faranse constar os litros transvasados desde o depósito de orixe ata o depósito da cisterna. 
(6) Consignarase “S” se se realizou mostra para análises e “N” en caso contrario. 
(7) Farase constar o código do recipiente de destino (silo, cisterna)
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ANEXO XXIII informatizado 

DESEÑO DE REXISTRO PARA A CARGA AUTOMÁTICA DE REXISTROS 
DA DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIÓNS Á CONTA PRACTICADAS 

SOBRE A TAXA LÁCTEA 

Tipo de ficheiro: arquivo de texto (caracteres ASCII) de lonxitude fixa. 

Nomenclatura do ficheiro: A23NNNNNNNNNMMAA.TXT 

Sendo:

A23
Tres caracteres fixos que indican que contén información relativa ao anexo 
XXIII do Real decreto ___/2004, do 20 de febreiro, polo que se regula o 
réxime da taxa láctea. 

NNNNNNNNN
CIF/NIF do comprador autorizado que rexistra a declaración anual. En caso 
de tratarse dun NIF, axustaranse con ceros á esquerda os oito primeiros 
caracteres correspondentes ao DNI.

MM
Mes en que se aplica a retención. Axustarase cun cero á esquerda se é 
menor de dez. 

AA
Dous últimos díxitos do ano en que se aplica a retención. Axustarase cun 
cero á esquerda se é menor de dez. 

Deseño do rexistro: incluirase unha liña por cada produtor, posicionando cada campo de 
acordo coa seguinte táboa: 

Pos.
inicio

Pos.
final

Lonxit. Campo / Observacións 

1 1 1 Letra do CIF do produtor. En caso de tratarse dun NIF, 
consignarase un cero. 

2 9 8 DNI ou numeración do CIF do produtor. Axustarase con ceros á 
esquerda ata completar os oito caracteres. 

10 10 1 Letra do NIF do produtor. En caso de tratarse dun CIF 
consignarase un espazo en branco. 

11 50 40 Apelidos e nome do produtor, axustados con espazos á dereita. 
51 60 10 Quilogramos de exceso mensual, sen decimais. Axustarase con 

ceros á esquerda ata completar os dez caracteres
61 66 6 Importe unitario retención por quilogramo en euros (recadro B 

anexo XXIII), con cinco decimais. Non se indicará carácter 
separador decimal e axustarase con ceros á esquerda ata 
completar os seis caracteres. Exemplo: indicarase 003327 para 
comunicar un importe unitario de 0,03327€.

67 76 10 Importe total retido, con dous decimais (redondeados coa regra do 
cinco). Non se indicará carácter separador decimal e axustarase 
con ceros á esquerda ata completar os dez caracteres.
Exemplos:

Indicarase 0002192594 para comunicar 21.925,936 €. 
Indicarase 0004525800 para comunicar 45.258 € 
Indicarase 0007845740 para comunicar 78.457,4 € 

77 96 20 Código de conta corrente con vinte díxitos. Cubrirase unicamente 
o primeiro mes en que se realice a retención ou cando se modifique. 
Noutro caso consignaranse vinte espazos: 

Catro para código de entidade 
Catro para código de sucursal 
Dous díxitos de control 
Dez para o número de conta 

97 100 4 Ano de inicio do período de taxa láctea, con catro díxitos, por 
exemplo 2004, para o período que abarca desde o 01/04/2004 ata 
o 31/03/2005. 
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ANEXO XXIII 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E 
ALIMENTACIÓN

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 

NIF Q2821023E 

DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIÓNS Á
CONTA  PRACTICADAS SOBRE A TAXA LÁCTEA

 Período de taxa 20__ __/20__ __ 
Mes retención ____________________

IDENTIFICACIÓN DO COMPRADOR DECLARANTE 

(Reservado para rexistro de entrada) 

APELIDOS E NOME OU RAZÓN SOCIAL N.I.F. N.º DE REXISTRO DE COMPRADOR 

DOMICILIO SOCIAL TELÉFONO FAX Correo electrónico 

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE MUNICIPIO PROVINCIA 
     

DATOS DOS PRODUTORES    IMPORTE UNITARIO RETENCIÓN (1) (B) € / KG

NIF/CIF NOME OU RAZÓN SOCIAL DO/A PRODUTOR/A
EXCESO

MENSUAL (kg) 
(A)

TOTAL RETIDO (2)  € 
(C) = (A X B) Nº DE CONTA CORRENTE (3)

   

__ __ __ __/__ __ __ __ /__ __/__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
   

__ __ __ __/__ __ __ __ /__ __/__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
   

__ __ __ __/__ __ __ __ /__ __/__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
   

__ __ __ __/__ __ __ __ /__ __/__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
   

__ __ __ __/__ __ __ __ /__ __/__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
   

__ __ __ __/__ __ __ __ /__ __/__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
   

__ __ __ __/__ __ __ __ /__ __/__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
   

__ __ __ __/__ __ __ __ /__ __/__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
   

__ __ __ __/__ __ __ __ /__ __/__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
   

__ __ __ __/__ __ __ __ /__ __/__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

TOTAL
   

(1)  O IMPORTE UNITARIO RETENCIÓN €/ kg reflectirase con cinco decimais e é igual ao 10% do tipo de gravame da taxa láctea para o período. 

(2)  O TOTAL RETIDO € reflectirase con dous decimais, efectuándose o seu cálculo cos decimais anteriormente definidos redondeándose o resultado coa regra do cinco. 

(3)  O N.º DE CONTA CORRENTE cubrirase unicamente o primeiro mes en que se realice retención e cando se modifique. 

Sempre que se consigne un n.º de conta corrente, deberase remitir xunto a este documento ORIXINAL do certificado facilitado pola entidade financeira ao interesado. 

O dito n.º de conta será o mesmo que aparece no anexo V do Real decreto ___/2004, do 20 de febreiro, polo que se regula o réxime da taxa láctea, de autorización e cesión 

de datos facilitado polo gandeiro a ese comprador.

D./Dna. ____________________________________________________________________, na súa  calidade de _____________________________

DECLARA: que todos os datos consignados nesta declaración son certos e completos, e sométese expresamente aos controis e a facilitar os 

documentos, xustificantes e datos en xeral relacionados con ela, que sexan considerados necesarios polas autoridades competentes.

En _______________________________________,  o ______ de ___________________________ de 200_

Sinatura

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA, R/ BENEFICENCIA, 8. MADRID – 28004. 
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ANEXO XXIV (anverso) 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PESCA E ALIMENTACIÓN

FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA 

NIF Q2821023E 

RETENCIÓNS Á CONTA DA TAXA LÁCTEA

 DOCUMENTO DE PAGAMENTO 

 (Período de taxa 20__ __ / 20__ __) 

         Mes retención

IDENTIFICACIÓN DO COMPRADOR DECLARANTE 

Reservado para rexistro de entrada

APELIDOS E NOME OU RAZÓN  SOCIAL NIF N.º DE REXISTRO DE COMPRADOR 

DOMICILIO SOCIAL TELÉFONO FAX C. electrónico: 

LOCALIDADE MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

OPERACIÓNS REALIZADAS NO PERÍODO SUXEITAS A TAXA 

N.º DE GANDEIROS EXCESO MENSUAL (1) 
(KG)

RETENCIÓNS EFECTUADAS A INGRESAR (2) 
( € ) 

CONTA DE ABOAMENTO

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 

BANCO
0 1 8 2 

SUCURSAL
2 3 7 0 

D.C.
4 3 

N.º C . C. 
0 2 0 0 0 1 6 8 9 0 

Titulada FEGA - TAXA SUPLEMENTARIA SECTOR LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS.

ORDENANTE (Nome/Razón social)

REFERENCIA (NIF) 

IMPORTE € __________________SON EUROS (en letra) _________________________________________________ 

TEXTO:

Retención á conta correspondente ao mes __________________período de taxa láctea 20_ _/20_ _ 

Pola oficina 

Sinatura e selo 

En ………………………….,  o ……. de ………………………….. de 20……. 

SINATURA,

INSTRUCIÓNS NO DORSO
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ANEXO XXIV (reverso) 

INSTRUCIÓNS

OPERACIÓNS REALIZADAS NO PERÍODO E SUXEITAS A TAXA 

 Reflectirase o número de gandeiros produtores sobre os que practicou retención, por teren 
excedido a súa cantidade de referencia. 

 O detalle desagregado das operacións anteriores recollerase no modelo do anexo XXIII do 
Real decreto ___/2004, do 20 de febreiro, polo que se regula o réxime de taxa láctea, que debe 
enviarse dentro dos 10 días naturais seguintes a cada ingreso, ao Fondo Español de Garantía 
Agraria, r/ Beneficencia 8, 28071-Madrid, xunto co orixinal deste documento debidamente 
dilixenciado pola entidade bancaria. 

 As retencións á conta da taxa láctea de acordo co artigo 32 do real decreto citado, aboaranse 
nos vinte primeiros días do mes seguinte a que correspondan. 

 (1) Reflectirase a suma das cantidades entregadas no mes considerado polos produtores que 
excedan a súa cantidade de referencia. 

 (2) Reflectirase o importe en EUROS das retencións practicadas aos produtores 
correspondentes aos kg anotados en (1) 

INGRESO

 O ingreso efectuarase en metálico, transferencia bancaria, cheque conformado de entidade 
bancaria, cheque do Banco de España ou cheque do Banco Bilbao Vizcaya - Argentaria.
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ANEXO XXV 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA O R DE     D E    P A GAMENTO Banco: 0182 Sucursal: 2370 

A favor da conta n.º 01822370430200016890 titulada "FEGA-TAXA SUPLEMENTARIA SECTOR LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS"

DATOS A CAPTURAR POR TERMINAL. (En referencia) N.º Liquidación período: (En ordenante) CIF/NIF

Nome ou razón social

Importe                            €. Son euros (en letra): 

Pola oficina, sinatura e selo En                         , o      de                    de  200 

Sinatura do/a impoñente 


