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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
12101 Reial decret 969/2014, de 21 de novembre, pel qual es regula el reconeixement 

de les organitzacions de productors, l’extensió de les normes, les relacions 
contractuals i la comunicació d’informació en el sector del tabac cru.

El sector del tabac cru o en branca té un entramat organitzatiu que ha contribuït, en 
gran mesura, a aconseguir una adaptació millor de l’oferta a la demanda de tabac cru, en 
quantitat i qualitat, a obtenir una remuneració adequada per la fulla de tabac i a eludir el 
comerç il·lícit.

Les diferents ajudes comunitàries que s’han produït en aquest sector han estat, en 
gran mesura, el vector per establir aquest alt nivell d’integració. Tanmateix, les successives 
reformes de la Política agrícola comuna (PAC) han perseguit, especialment en el cas 
d’aquest sector, una orientació més gran al mercat a través d’un descens gradual del 
nivell de suport comunitari. Així, a partir del 2015 desapareix la possibilitat de concedir 
una ajuda associada al cultiu de tabac en el marc del sistema de pagaments directes del 
primer pilar de la PAC.

Aquesta nova situació fa convenient, més que mai, donar suport al manteniment i la 
millora de l’ordenació sectorial aconseguida, mitjançant l’aplicació a aquest sector de les 
disposicions relatives a organitzacions de productors i les seves associacions recollides 
al Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes 
agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, 
(CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007.

Atenent el Reglament esmentat, s’estableixen en aquest Reial decret el reconeixement 
i les finalitats de les organitzacions de productors de tabac i les seves associacions, i es 
recull una disposició transitòria per donar la possibilitat a les agrupacions de productors 
de tabac existents el 2014, en virtut de la normativa nacional, de ser reconegudes com a 
organitzacions de productors segons la nova normativa.

Mitjançant aquest Reial decret també es regula la possibilitat que una organització o 
associació d’organitzacions de productors de tabac que compleixi uns requisits mínims de 
representativitat pugui fer extensiu a altres operadors un determinat acord, decisió o 
pràctica concertada, dins de la circumscripció o circumscripcions econòmiques en les 
quals opera. Per a això s’estableix un procediment de definició de les circumscripcions 
esmentades, així com d’extensió de normes.

Un altre dels aspectes clau que han contribuït a l’organització del sector és el fet que, 
per a la percepció de les diferents ajudes vigents en cada moment, ha estat preceptiva la 
subscripció de contractes escrits per al lliurament del tabac entre les fases de producció i 
de primera transformació. La contractació ha proporcionat estabilitat i garantia per a la 
sortida comercial de la producció de tabac cru, i ha contribuït a la millora qualitativa de la 
fulla de tabac, a causa de l’exigència d’uns requisits mínims i a la remuneració del tabac 
en funció del grau qualitatiu.

El Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, dóna l’opció als estats membres de fer que totes els lliuraments, en el 
seu territori, d’un determinat producte agrari dels quals regula, siguin objecte d’un 
contracte per escrit.

Tenint en compte tot el que s’acaba de dir, en aquest Reial decret es recull 
l’obligatorietat que les transaccions de tabac cru al nostre país, entre les fases de 
producció i primera transformació, es duguin a terme a través de contractes per escrit 
entre les parts, per a la qual cosa s’estableix el contingut mínim d’aquests. A més, cal 
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comunicar els contractes a les autoritats competents perquè aquestes puguin fer un 
seguiment del sector.

En relació amb això últim, aquest Reial decret inclou un capítol sobre la comunicació 
d’informació a les autoritats competents, que s’ha de traslladar a la Comissió Europea en 
virtut del Reglament (CE) núm. 2095/2005 de la Comissió, de 20 de desembre de 2005, 
pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CEE) núm. 2075/92 del 
Consell pel que fa a la comunicació d’informació sobre el tabac. Per obtenir les dades, és 
fonamental la col·laboració de les empreses de primera transformació, a través de 
l’aportació, als òrgans competents autonòmics, de la informació sobre lliuraments, preus i 
existències de tabac cru.

D’altra banda, tenint en compte que les disposicions relatives a organitzacions de 
productors i les seves associacions es recullen al present Reial decret i que ja no està 
vigent cap disposició de les regulades per l’antiga organització comuna de mercats del 
tabac, en què el sistema d’ajudes estava lligat a llindars de garantia i quotes de 
transformació i la prima es liquidava a través de les empreses de primera transformació, 
escau derogar el Reial decret 684/2002, de 12 de juliol, sobre regulació del sector del 
tabac cru.

Aquest Reial decret ha estat sotmès a consulta de les comunitats autònomes i els 
sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 21 
de novembre de 2014,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions preliminars

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir la normativa bàsica aplicable en el sector 
del tabac cru pel que fa a:

a) El reconeixement d’organitzacions de productors i de les seves associacions.
b) L’extensió de les normes a tots els operadors del sector del tabac cru que operin 

dins de les circumscripcions econòmiques que, per a cada cas, es determinin.
c) Les relacions contractuals entre les fases de producció primària i de primera 

transformació.
d) La notificació d’informació, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 2095/2005 

de la Comissió, de 20 de desembre de 2005, pel qual s’estableixen disposicions 
d’aplicació del Reglament (CEE) núm. 2075/92 del Consell pel que fa a la comunicació 
d’informació sobre el tabac.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les definicions següents:

a) Tabac cru o en branca: aquell sense elaborar, i els seus residus, del codi NC 2401 
de l’annex I del Reglament (CEE) núm. 2658/87 del Consell, de 23 de juliol de 1987, 
relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l’aranzel duaner comú.

b) Productor de tabac cru: qualsevol persona, física o jurídica, que cultivi tabac cru i 
que, després de curar-lo, el lliuri en el marc d’un contracte de cultiu per a la seva primera 
transformació.
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c) Primera transformació de tabac cru: conjunt d’operacions que s’efectuen sobre la 
fulla de tabac després de la curació, prèvies al seu lliurament a la indústria manufacturera 
per incloure-la en les labors del tabac.

d) Lliurament de tabac cru: cessió del tabac cru a un tercer, per part d’un productor 
en virtut d’un contracte de cultiu, amb destinació a la seva primera transformació en 
instal·lacions habilitades a l’efecte.

e) Grups de varietats de tabac cru: els que recull l’annex I d’aquest Reial decret.

CAPÍTOL II

Organitzacions de productors de tabac cru i les seves associacions

Article 3. Finalitats i requisits de les organitzacions de productors.

1. Es reconeixen com a organitzacions de productors del sector del tabac cru totes 
les entitats amb personalitat jurídica pròpia, o una part clarament definida d’una entitat 
jurídica, que ho sol·licitin i reuneixin els requisits que s’estableixen al Reglament (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel 
qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es 
deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i 
(CE) núm. 1234/2007, i en aquest Reial decret.

2. Les organitzacions de productors es constitueixen a iniciativa dels seus membres 
i han de tenir com a finalitats, almenys, les següents:

a) Concentrar l’oferta i la comercialització dels productes dels seus membres, 
inclosa la comercialització directa.

b) Garantir que la producció es planifiqui i s’ajusti d’acord amb la demanda, sobretot 
pel que fa a la qualitat i la quantitat. A aquest efecte, han d’establir normes comunes de 
notificació de la producció, producció i comercialització, en particular, pel que fa a la 
qualitat del tabac i a la utilització de pràctiques sostenibles de cultiu i curat.

A més d’aquestes, les organitzacions poden perseguir una o diverses de les finalitats 
que recull la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 152 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

3. Les organitzacions de productors de tabac no poden exercir l’activitat de primera 
transformació.

4. Les organitzacions han d’agrupar una quantitat mínima de producció 
comercialitzable de 400 tones de tabac cru, corresponents a una superfície mínima de 
cultiu de 100 hectàrees i un nombre mínim de 75 productors. No obstant això, a les 
regions de producció aïllada de Castella i Lleó, Navarra i País Basc, la quantitat mínima 
comercialitzable és de 35 tones de tabac, corresponents a una superfície mínima de cultiu 
de 14 hectàrees i un nombre mínim de 5 productors.

Article 4. Reconeixement d’organitzacions de productors.

1. El reconeixement de les organitzacions de productors correspon:

a) A l’òrgan competent de la comunitat autònoma, quan l’àmbit geogràfic de l’entitat 
no superi el d’una comunitat autònoma. Tanmateix, quan l’àmbit geogràfic de l’entitat 
superi el d’una comunitat autònoma i almenys el 90% de la superfície de cultiu dels 
membres de l’entitat estigui ubicada en aquesta, el reconeixement correspon igualment a 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma esmentada.

b) Al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en la resta de casos.

2. Les sol·licituds de reconeixement, acompanyades almenys de la documentació 
que s’indica a l’annex II, s’han de presentar en els llocs que determinin les comunitats 
autònomes, quan correspongui a aquestes resoldre-les, o en el registre del Ministeri 
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d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, davant la Direcció General de Produccions i 
Mercats Agraris, quan aquest sigui l’òrgan competent per a la resolució. En tot cas, es 
poden presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

En el model de sol·licitud cal consignar les advertències corresponents respecte de 
les dades de caràcter personal, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, quan sigui competent la Direcció General de Produccions i Mercats 
Agraris, s’admet la presentació electrònica de les sol·licituds a través de la seu electrònica 
del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de conformitat amb el que preveu 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

3. L’òrgan competent:

a) Ha de dictar una resolució motivada en què concedeixi o denegui el reconeixement 
en el termini màxim de quatre mesos a partir de la data d’entrada de la sol·licitud al 
registre de l’òrgan competent per a la tramitació. Si l’òrgan competent és la Direcció 
General de Produccions i Mercats Agraris, es pot interposar contra la resolució 
corresponent un recurs d’alçada davant el secretari general d’Agricultura i Alimentació, en 
el termini màxim d’un mes des de la seva notificació o publicació.

b) Ha d’efectuar, d’acord amb un pla de control anual, controls per comprovar el 
compliment per part de les organitzacions de productors de les disposicions d’aquest 
Reial decret, sense perjudici de la sol·licitud de cooperació interadministrativa amb altres 
administracions quan això sigui necessari.

c) En cas que depengui d’una comunitat autònoma, ha d’informar per mitjans 
electrònics el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Direcció 
General de Produccions i Mercats Agraris, de tota decisió relativa a la concessió, denegació 
o retirada del reconeixement a una organització, en el termini màxim d’un mes des que 
s’hagi dictat l’acte administratiu corresponent. La informació que cal remetre es detalla a 
l’annex III. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha d’informar al seu torn la 
Comissió Europea, en compliment de l’article 154 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

4. Les organitzacions de productors reconegudes han de notificar a l’òrgan 
competent qualsevol modificació que tingui lloc en aquestes i que afecti les condicions en 
les quals van ser reconegudes.

Article 5. Retirada del reconeixement.

1. L’òrgan competent que hagi dictat la resolució de reconeixement d’una 
organització de productors ha de declarar extingit aquest reconeixement, amb el 
procediment previ corresponent, en els casos següents:

a) Quan la mateixa entitat així ho sol·liciti, sense perjudici del compliment de les 
obligacions i els compromisos derivats de la seva condició d’organització de productors i 
de les responsabilitats que es puguin derivar com a conseqüència de les actuacions dutes 
a terme durant el període en què l’entitat va tenir el reconeixement.

b) Quan es deixin de complir els requisits per al reconeixement.
c) Quan es detectin irregularitats en l’aplicació de les mesures que recull el capítol III 

d’aquest Reial decret.

2. No obstant això, en cas d’incompliment dels requisits corresponents a la producció 
mínima comercialitzable, la superfície mínima de cultiu i el nombre mínim de productors, 
l’organització disposa d’un període d’un any per reparar l’incompliment, transcorregut el 
qual la retirada del reconeixement s’ha de fer efectiva si persisteix l’incompliment.

3. Així mateix, en cas d’irregularitats en l’aplicació de les mesures que recull el 
capítol III d’aquest Reial decret, en la decisió de retirada del reconeixement s’ha de 
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valorar l’abast, la gravetat i la persistència de l’incompliment, i, en casos lleus, es pot 
substituir per una sanció administrativa proporcionada que repari el perjudici causat.

Article 6. Estatuts i control democràtic.

1. Les organitzacions de productors del sector del tabac cru han de disposar d’uns 
estatuts que estableixin les seves finalitats i regulin el seu funcionament, en els termes de 
l’article 153 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013, i, en particular, que garanteixin als productors associats el 
control democràtic de la seva organització i de les decisions que aquesta prengui.

2. Així mateix, els estatuts han d’incloure l’obligació que els seus membres 
productors comercialitzin la totalitat de la producció de tabac, preparada segons normes 
comunes, a través de l’organització de productors.

Article 7. Normes bàsiques d’adhesió.

1. Un productor de tabac cru només pot pertànyer a una organització de productors. 
El període mínim d’adhesió és d’un any.

2. Els estatuts han d’indicar l’òrgan competent en l’organització per decidir sobre les 
altes i baixes dels membres productors de tabac.

3. Així mateix, han d’incloure disposicions que garanteixin que els socis productors 
que vulguin renunciar a la seva condició ho puguin fer, després d’haver participat com a 
mínim un any a partir de la seva adhesió a l’organització de productors, a condició que ho 
comuniquin per escrit amb una antelació mínima d’un mes. Aquestes disposicions 
s’apliquen sense perjudici de les disposicions legals o reglamentàries nacionals que 
tinguin per objecte protegir en determinats casos l’organització de productors o els seus 
creditors enfront de les conseqüències financeres que es puguin derivar de la pèrdua d’un 
membre, o impedir la partida d’un membre durant l’exercici pressupostari.

Article 8. Associacions d’organitzacions de productors.

1. Es reconeixen com a associacions d’organitzacions de productors del sector del 
tabac cru totes les entitats constituïdes per organitzacions de productors reconegudes de 
conformitat amb el que preveu aquest Reial decret, que tinguin personalitat jurídica 
pròpia, que així ho sol·licitin i que compleixin els requisits previstos en aquest Reial 
decret.

2. Les associacions d’organitzacions de productors es constitueixen a iniciativa de 
les organitzacions i poden exercir qualsevol de les finalitats de les organitzacions de 
productors que recull l’article 3.

3. Les disposicions sobre reconeixement d’organitzacions de productors i retirada 
del reconeixement, regulades als articles 4 i 5, respectivament, s’apliquen «mutatis 
mutandis» al reconeixement de les associacions d’organitzacions de productors.

Article 9. Registre estatal d’organitzacions i associacions d’organitzacions de productors 
de tabac cru.

1. Es crea, adscrit a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, el Registre estatal d’organitzacions i 
associacions d’organitzacions de productors de tabac cru.

2. En aquest registre han de constar, de les entitats així reconegudes per la Direcció 
General esmentada o per les comunitats autònomes, la denominació, la seu social i 
elements de contacte.

3. Aquest Registre, que s’ha de constituir en una base de dades informatitzada, s’ha 
de publicar a través de la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient.
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CAPÍTOL III

Extensió de les normes

Article 10. Paràmetres que defineixen les circumscripcions econòmiques.

1. Les circumscripcions econòmiques de producció i comercialització homogènia, 
recollides a l’apartat 2 de l’article 164 del Reglament (CE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, s’han de definir mitjançant els 
paràmetres següents:

a) Grup o grups de varietats de tabac cru afectades per la circumscripció.
b) Condicions de producció i comercialització homogènies del grup o grups de 

varietats de tabac cru per les quals s’estableix la circumscripció.
c) Delimitació geogràfica de la circumscripció, definida amb la llista dels termes 

municipals que inclou.

Article 11. Establiment de circumscripcions econòmiques.

1. Les sol·licituds d’establiment de circumscripcions econòmiques han de ser 
presentades per una organització o associació d’organitzacions de productors reconeguda 
que sigui representativa, i poden abraçar municipis situats en una o en diverses 
comunitats autònomes sempre que es justifiqui l’homogeneïtat de les condicions de 
producció i comercialització del grup o grups de varietats que afecta.

2. Perquè una organització o associació d’organitzacions de productors es consideri 
representativa dins de la circumscripció econòmica en què opera, ha de representar, 
respecte al grup o grups de varietats que afecta, almenys:

a) Les dues terceres parts del volum de producció total.
b) I més del 50% dels productors.

3. L’establiment d’una circumscripció econòmica correspon a l’òrgan competent 
que hagi dictat la resolució de reconeixement de l’organització o associació 
d’organitzacions de productors que la sol·liciti, de conformitat amb el que estableix 
l’apartat 1 de l’article 4.

4. Les sol·licituds, acompanyades, almenys, de la documentació que s’indica a 
l’annex IV, s’han de presentar en els llocs que determinin les comunitats autònomes, quan 
correspongui a aquestes resoldre-les, o en el registre del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, davant la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, 
quan aquest sigui l’òrgan competent per a la resolució. En tot cas, es poden presentar en 
qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En el model de sol·licitud cal consignar les advertències corresponents respecte de 
les dades de caràcter personal, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, quan sigui competent la Direcció General de Produccions i Mercats 
Agraris, s’admet la presentació electrònica de les sol·licituds a través de la seu electrònica 
del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de conformitat amb el que preveu 
la Llei 11/2007, de 22 de juny.

5. L’òrgan competent:

a) Ha d’elaborar el cens de productors al qual es refereix l’article 12 d’aquest Reial 
decret. Quan l’àmbit geogràfic de la circumscripció superi el d’una comunitat autònoma, 
s’ha d’elaborar el cens en col·laboració amb totes les comunitats autònomes afectades.

b) Ha de dictar una resolució motivada sobre l’establiment o no de la circumscripció, 
en el termini màxim de sis mesos a partir de la data d’entrada de la sol·licitud en el registre 
de l’òrgan competent per tramitar-la. Si l’òrgan competent és la Direcció General de 
Produccions i Mercats Agraris, es pot interposar contra la resolució corresponent un 
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recurs d’alçada davant el secretari general d’Agricultura i Alimentació, en el termini màxim 
d’un mes des que es va notificar o publicar.

c) En cas que depengui d’una comunitat autònoma, ha d’informar per mitjans 
electrònics el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Direcció 
General de Produccions i Mercats Agraris, de tota decisió relativa a l’establiment o la 
modificació d’una circumscripció, en el termini màxim d’un mes des que es va dictar l’acte 
administratiu corresponent. La informació que s’ha de remetre es detalla a l’annex V. El 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha d’informar al seu torn la Comissió 
Europea, en compliment de l’article 164 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Article 12. Cens de productors que operen en una circumscripció econòmica.

Als efectes de determinar la representativitat d’una organització o associació 
d’organitzacions de productors reconeguda, en l’àmbit d’una circumscripció econòmica, 
d’acord amb l’apartat 2 de l’article 11, l’òrgan competent per a l’establiment d’una 
circumscripció econòmica ha d’elaborar un cens dels productors que operen en la 
circumscripció econòmica esmentada. El cens ha d’incloure tots els productors del grup o 
grups de varietats per als quals s’estableix la circumscripció, que exerceixin la seva 
activitat en l’àmbit geogràfic d’aquesta.

Article 13. Modificació d’una circumscripció econòmica establerta.

Per modificar una circumscripció econòmica ja establerta, s’aplica el mateix que 
disposa aquest Reial decret per establir-les.

Article 14. Extensió de normes en circumscripcions econòmiques.

1. Una organització o associació d’organitzacions de productors reconeguda que es 
consideri representativa en la circumscripció econòmica en la qual operi, de conformitat 
amb l’apartat 2 de l’article 11 d’aquest Reial decret, pot sol·licitar que alguns dels acords, 
decisions o pràctiques concertades que s’han pactat en el marc de l’entitat esmentada 
siguin obligatoris per a altres operadors, individuals o agrupats, que operin en la 
circumscripció en qüestió i no pertanyin a l’organització o associació, per un període 
limitat d’acord amb la finalitat que es persegueix.

2. L’organització o associació d’organitzacions de productors que sol·liciti una 
extensió de normes ha de disposar dels mitjans necessaris per vetllar pel compliment de 
les normes que s’han d’imposar, en l’àmbit geogràfic de la circumscripció.

3. Les normes de les quals es pot sol·licitar una extensió a altres operadors han de 
tenir algun dels objectius i s’han d’ajustar a les condicions que estableix l’apartat 4 de 
l’article 164 del Reglament (CE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013, en particular pel que fa al compliment de la normativa de 
competència.

4. Les sol·licituds d’extensió de normes, acompanyades, almenys, de la 
documentació que s’indica a l’annex VI, s’han de presentar davant l’òrgan competent que 
va dictar la resolució d’establiment de la circumscripció econòmica a què afecta, de 
conformitat amb l’apartat 3 de l’article 11 d’aquest Reial decret. En tot cas, es poden 
presentar en qualsevol dels llocs previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

En el model de sol·licitud cal consignar les advertències corresponents respecte de 
les dades de caràcter personal, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, quan sigui competent la Direcció General de Produccions i Mercats 
Agraris, s’admet la presentació electrònica de les sol·licituds a través de la seu electrònica 
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del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de conformitat amb el que preveu 
la Llei 11/2007, de 22 de juny.

5. L’òrgan competent:

a) Ha d’examinar la sol·licitud d’extensió de normes presentada, verificant la 
veracitat de la documentació aportada, la representativitat de l’entitat sol·licitant, així 
com la coherència de les normes que cal estendre i la seva adequació a l’apartat 4 de 
l’article 164 del Reglament (CE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013.

b) Ha de dictar una resolució motivada en què declari o no l’obligatorietat de les 
normes per al conjunt dels productors de la circumscripció en qüestió durant el període 
sol·licitat, en el termini màxim de sis mesos a partir de la data d’entrada de la sol·licitud en 
el registre de l’òrgan competent per tramitar-la. Si l’òrgan competent és la Direcció 
General de Produccions i Mercats Agraris, es pot interposar contra la resolució 
corresponent un recurs d’alçada davant el secretari general d’Agricultura i Alimentació, en 
el termini màxim d’un mes des que es va notificar o publicar.

c) En cas que depengui d’una comunitat autònoma, ha d’informar per mitjans 
electrònics el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Direcció 
General de Produccions i Mercats Agraris, de tota decisió relativa a l’extensió de normes, 
en el termini màxim d’un mes des que es va dictar l’acte administratiu corresponent. La 
informació que cal remetre es detalla a l’apartat 1 de l’annex VII. El Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient ha d’informar al seu torn la Comissió Europea, en compliment 
de l’article 164 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013.

d) En compliment de l’apartat 5 de l’article 164 del Reglament (CE) núm. 1308/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, ha d’assabentar els 
productors de les normes que s’hagin imposat amb caràcter obligatori, mitjançant la seva 
inclusió completa al diari o butlletí oficial corresponent, en el qual s’ha de recollir la 
informació que indica l’apartat 2 de l’annex VII.

Article 15. Obligacions de l’entitat promotora de l’extensió de normes.

1. L’organització o associació d’organitzacions de productors reconeguda que 
promogui una extensió de normes ha de comunicar immediatament a l’òrgan competent 
qualsevol modificació que es produeixi en relació amb les condicions vigents en el 
moment d’aprovar l’extensió de norma. L’òrgan competent ha d’adoptar les mesures 
oportunes i pot, si arriba el cas, anul·lar, després del procediment corresponent, l’extensió 
de norma aprovada.

2. El control i seguiment del compliment dels acords que siguin objecte d’una 
extensió de normes l’han de dur a terme l’organització o associació d’organitzacions de 
productors reconeguda promotora d’aquesta, a través d’un procediment establert pels 
seus òrgans de govern. Així mateix, pot denunciar davant els òrgans jurisdiccionals i 
administratius competents els incompliments i les actuacions contràries a l’extensió de 
normes imposada.

Article 16. Coordinació en l’extensió de normes entre les organitzacions de productors i 
les seves associacions i les organitzacions interprofessionals.

Quan en la zona afectada per una circumscripció econòmica s’estigui aplicant una 
extensió de norma promoguda per una organització o associació d’organitzacions de 
productors, en virtut de l’article 164 del Reglament (CE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i d’aquest Reial decret, o d’una 
organització interprofessional, de conformitat amb el reglament esmentat o amb la 
Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals 
agroalimentàries, no es poden autoritzar en els àmbits geogràfics esmentats altres 
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extensions de normes que coincideixin, siguin contràries, distorsionin o puguin distorsionar 
l’aplicació de la qual ja està autoritzada, durant el període que duri l’extensió en qüestió.

CAPÍTOL IV

Disposicions comunes als capítols II i III

Article 17. Acumulació de procediments administratius.

D’acord amb l’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’òrgan competent pot 
acumular els procediments de reconeixement d’una organització o associació 
d’organitzacions de productors i/o d’establiment d’una circumscripció econòmica i/o 
d’establiment d’una extensió de normes, en un únic acte administratiu.

CAPÍTOL V

Relacions contractuals en el sector del tabac cru

Article 18. Contractació obligatòria.

Tots els lliuraments de tabac cru que tinguin lloc a Espanya, entre les fases de 
producció primària i de primera transformació, han de ser objecte d’un contracte per escrit 
entre les parts, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 168 del Reglament (CE) 
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i en 
aquest capítol.

Article 19. Requisits mínims del contracte.

1. El contracte s’ha de subscriure abans del 31 de març de cada any natural i ha 
d’incloure, almenys, el que estableix l’annex VIII. Els contractes s’han de fer per varietat.

2. Tots els elements del contracte han de ser negociats lliurement per les parts i 
coneguts amb anterioritat a la signatura.

3. Tota modificació substancial de les condicions del contracte, en qualsevol dels 
elements assenyalats a l’annex VIII, ha de ser objecte d’una clàusula addicional escrita 
que s’ha d’annexar al contracte.

4. Cal signar tres exemplars de cada contracte; una còpia ha de quedar en poder de 
cadascuna de les parts signants i una tercera l’ha d’enviar l’empresa de primera 
transformació a l’òrgan competent perquè la registri segons el que disposa l’article 21. 
Les còpies dels contractes subscrits s’han de conservar, almenys, durant un període de 
dos anys després de la finalització del contracte. Aquestes obligacions han de quedar 
reflectides al contracte.

Article 20. Excepció per a les cooperatives.

En cas que un productor lliuri el tabac cru a una cooperativa de la qual és soci, no cal 
formalitzar per escrit un contracte individualitzat, sempre que els estatuts o acords de la 
cooperativa estableixin, amb caràcter previ al lliurament del tabac, disposicions amb 
efectes similars a les recollides a l’article anterior.

Article 21. Deure d’informació.

1. La tercera còpia del contracte a què fa menció l’apartat 4 de l’article 19 l’ha de 
remetre l’empresa de primera transformació, dins dels quinze dies hàbils posteriors a la 
data de subscripció del contracte, excepte en cas de força major acreditada degudament:

a) A l’òrgan competent de la comunitat autònoma en qual tingui lloc la primera 
transformació del tabac.
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b) O, en cas de primera transformació fora del territori nacional, a l’òrgan competent 
de la comunitat autònoma en la qual tingui lloc el lliurament del tabac.

2. El que disposa l’apartat anterior és aplicable «mutatis mutandis» a les 
modificacions contractuals a què fa referència l’apartat 3 de l’article 19, per a la qual cosa 
el termini de quinze dies hàbils establert s’ha de comptar a partir de la subscripció de la 
clàusula addicional.

Article 22. Controls.

L’òrgan competent a què es refereix l’article 21 ha de dur a terme, d’acord amb un pla 
de control anual, controls per verificar el compliment del que preveu aquest capítol.

CAPÍTOL VI

Comunicació d’informació

Article 23. Declaració de les empreses de primera transformació.

A tot estirar el 10 de juliol de l’any següent a l’any de la collita, les empreses de 
primera transformació de tabac que operin a Espanya han de remetre a l’òrgan competent 
referit a l’article 21 la informació següent desglossada per varietats i grups de varietats a 
què es refereix l’annex I:

a) Quantitat neta lliurada en tones. Les humitats de referència que cal utilitzar per al 
càlcul són les que recull l’annex IX.

b) Preu mitjà, exclosos impostos i taxes, pagat als agricultors.
c) Existències en el seu poder, en tones, al final de juny de l’any següent a l’any de 

la collita corresponent.
d) Superfície en hectàrees contractada pels agricultors.
e) Nombre d’agricultors que han efectuat lliuraments.

Article 24. Comunicacions de les comunitats autònomes.

1. Respecte a la collita en curs, les comunitats autònomes han de sol·licitar i 
comunicar, per mitjans electrònics, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a 
tot estirar el 20 de juliol de l’any de la collita en qüestió, la informació següent desglossada 
per varietats i grups de varietats a què es refereix l’annex I:

a) Superfície estimada en hectàrees.
b) Producció estimada en tones.

2. Respecte a la collita anterior, les comunitats autònomes han de sol·licitar i 
comunicar, per mitjans electrònics, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a 
tot estirar el 20 de juliol de l’any següent a l’any de la collita en qüestió, la informació 
següent desglossada per varietats i grups de varietats a què es refereix l’annex I:

a) Nombre d’empreses de primera transformació.
b) Nombre d’agricultors que han efectuat lliuraments.
c) Superfície en hectàrees.
d) Quantitat lliurada en tones.
e) Preu mitjà, exclosos impostos i taxes, pagat als agricultors.
f) Existències en poder de les empreses de primera transformació, en tones, al final 

de juny de l’any següent a l’any de la collita corresponent.
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CAPÍTOL VII

Règim sancionador

Article 25. Infraccions i sancions.

Les infraccions comeses contra el que disposa aquest Reial decret s’han de sancionar 
d’acord amb el que s’estableix al Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es 
regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció 
agroalimentària, i, si s’escau, a la Llei 38/1994, de 30 de desembre, així com a la 
normativa estatal o autonòmica d’aplicació.

Disposició addicional única. No-increment de despesa pública.

La creació del Registre previst a l’article 9 i el seu funcionament s’han d’atendre amb 
els mitjans materials i personals existents al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient.

Així mateix, les mesures incloses en aquesta norma no poden suposar cap increment 
de dotacions ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició transitòria única. Agrupacions de productors de tabac reconegudes per a la 
collita 2014.

1. D’acord amb el que preveu l’article 154 del Reglament (CE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, les agrupacions de 
productors de tabac cru reconegudes per a la collita 2014, abans de l’1 de gener de 2014, 
que compleixin les condicions esmentades a l’article 3 i que manifestin a l’òrgan competent 
en cada cas la seva intenció en el sentit l’esmentat, s’han de reconèixer com a 
organitzacions de productors a partir de l’1 de gener de 2015.

2. Quan l’òrgan competent per al reconeixement sigui una comunitat autònoma, 
aquesta ha de comunicar a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la llista d’agrupacions de productors de 
tabac que s’hagin reconegut com a organitzacions de productors de tabac d’acord amb la 
lletra c) de l’apartat 3 de l’article 4.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions següents:

a) El Reial decret 684/2002, de 12 de juliol, sobre regulació del sector del tabac cru.
b) Sense perjudici de l’aplicació en allò que sigui procedent de la normativa vigent 

en el moment del naixement de la situació jurídica respectiva, els articles 48 i 51 i els 
apartats I, II i III de l’annex IX del Reial decret 202/2012, de 23 de gener, sobre l’aplicació 
a partir del 2012 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia.

c) L’Ordre de 12 de maig de 1993 del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
per la qual es regula el reconeixement de les agrupacions de productors de tabac cru, de 
conformitat amb l’article 12 del Reglament (CEE) núm. 2075/92 del Consell, de 30 de 
juny.

d) L’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 15 de febrer de 1994, 
per la qual es crea el Registre d’agrupacions de productors de tabac cru, reconegudes de 
conformitat amb el Reglament (CEE) núm. 2075/1992 del Consell, de 30 de juny.

Disposició final primera. Títol competencial.

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

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per adaptar a les 
exigències derivades de la normativa comunitària els annexos i les dates i els terminis 
d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de publicar-se al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 21 de novembre de 2014.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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ANNEX I

Grups de varietats

Els grups de varietats de tabac cru que cal tenir en compte als efectes dels capítols III 
i V d’aquest Reial decret són:

1. Grup I. Tabac curat a l’aire calent (flue-cured): tabac curat en forns en què la 
circulació de l’aire, la temperatura i el grau higromètric estan controlats, en particular, 
Virginia;

2. Grup II. Tabac ros curat a l’aire (light air-cured): tabac curat a l’aire, a cobert, que 
no es deixa fermentar, en particular, Burley;

3. Grup III. Tabac negre curat a l’aire (dark air-cured): tabac curat a l’aire, a cobert, 
que es deixa fermentar abans de comercialitzar-lo, en particular, Fermented Burley i 
Havana;

4. Grup IV. Tabac curat al foc (fire-cured): tabac curat al foc, en particular, Kentucky.

ANNEX II

Documentació mínima que cal presentar per sol·licitar el reconeixement com a 
organització o associació d’organitzacions de productors de tabac cru

1. Autorització expressa a l’òrgan competent per comprovar les dades mitjançant 
una consulta al sistema de verificació de dades d’identitat que preveu l’apartat 3 de 
l’article únic del Reial decret 522/2006, de 28 d’abril, pel qual se suprimeix l’aportació de 
fotocòpies de documents d’identitat en els procediments administratius de l’Administració 
General de l’Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents, o, si no n’hi ha, 
una fotocòpia compulsada del document esmentat.

2. Acreditació del representant legal de l’organització o associació d’organitzacions.
3. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’entitat.
4. Relació dels NIF dels titulars de les explotacions, amb indicació de la seva 

ubicació.
En cas que es tracti d’una associació, aquesta relació ha d’estar diferenciada per 

cadascuna de les organitzacions de productors integrants.
5. Còpia autenticada dels estatuts de l’organització i de l’acta de l’assemblea, 

consell rector o d’administració, o qualsevol altre òrgan competent de l’entitat sol·licitant, 
acreditativa de l’adopció de l’acord en què es decideix sol·licitar el reconeixement com a 
organització o associació d’organitzacions de productors.

6. Documentació acreditativa dels requisits enumerats a l’apartat 4 de l’article 3.

ANNEX III

Informació que han de comunicar les comunitats autònomes al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) sobre la concessió, 

denegació o retirada del reconeixement a una organització o associació 
d’organitzacions de productors

A) Concessió de reconeixement.

– Denominació de l’organització o associació reconeguda i, si s’escau, la seva figura 
jurídica (SAT, cooperativa, etc.).

– Nombre de socis.
– Superfície que agrupa, amb indicació de la ubicació.
– Producció comercialitzable que agrupa.
– Data de la resolució i òrgan que la dicta.
– Així mateix, en cas d’estimació total o parcial d’un recurs en via administrativa o 

contenciosa administrativa, de l’entitat interessada, informació sobre l’abast de l’estimació.
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B) Denegació de reconeixement:

– Denominació de l’entitat sol·licitant.
– Motiu o motius de la denegació de reconeixement.
– Data de la resolució i òrgan que la dicta.
– Així mateix, en cas d’estimació total o parcial d’un recurs en via administrativa o 

contenciosa administrativa, de l’entitat interessada, informació sobre l’abast de l’estimació.

C) Retirada de reconeixement:

– Denominació de l’organització o associació a la qual es retira el reconeixement.
– Motiu o motius de la retirada de reconeixement.
– Data de la resolució i òrgan que la dicta.
– Així mateix, en cas d’estimació total o parcial d’un recurs en via administrativa o 

contenciosa administrativa, de l’entitat interessada, informació sobre l’abast de l’estimació.

ANNEX IV

Documentació mínima que cal presentar per sol·licitar l’establiment d’una 
circumscripció econòmica

a) Dades identificatives de l’entitat sol·licitant.
b) Varietat o varietats per a les quals se sol·licita l’establiment de la circumscripció.
c) Relació detallada dels termes municipals que inclouria la circumscripció, en suport 

de paper i suport informàtic.
d) Memòria que justifiqui l’homogeneïtat de la producció i comercialització de la 

varietat o varietats per a les quals es pretén establir la circumscripció.
e) Dades del volum de tabac produït per l’organització o associació d’organitzacions 

i altres informacions que demostrin la representativitat esmentada a l’apartat 2 de 
l’article 11, en suport de paper i en suport informàtic. En cas que el sol·licitant sigui una 
associació d’organitzacions de productors, aquesta informació s’ha de presentar 
desglossada per organitzacions, amb el mateix format per a totes, a més de totalitzada.

ANNEX V

Informació que han de comunicar les comunitats autònomes al MAGRAMA sobre 
l’establiment de circumscripcions econòmiques

a) Varietat o varietats per a les quals s’estableix la circumscripció.
b) Memòria que justifiqui l’homogeneïtat de la producció i comercialització del grup o 

grups de varietats per als quals es vol establir la circumscripció; i la representativitat de 
l’organització o organitzacions sol·licitants.

c) Relació detallada dels termes municipals constituents de la circumscripció, 
distribuïts per comunitats autònomes, si s’escau.

d) Mapa en què s’assenyalin els termes municipals i la comunitat o comunitats 
autònomes que inclou la circumscripció, amb indicació del nombre de productors i el 
volum de producció, per comunitat autònoma si s’escau, del grup o grups de varietats per 
als quals s’estableix la circumscripció.

e) Data de la resolució d’establiment de la circumscripció i òrgan que la dicta.
f) Així mateix, en cas d’estimació total o parcial d’un recurs en via administrativa o 

contenciosa administrativa, de l’entitat interessada, informació sobre l’abast de l’estimació.
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ANNEX VI

Documentació mínima que cal presentar per sol·licitar una extensió de normes

a) Nombre i identificació dels productors del grup o grups de varietats sobre els 
quals es vol estendre les normes, que exerceixin la seva activitat dins de la circumscripció 
i que estiguin associats a l’entitat sol·licitant, referits al moment de la sol·licitud.

b) Certificat de l’acta de l’assemblea, consell rector o d’administració, o un altre 
òrgan competent de l’entitat sol·licitant, acreditatiu de l’adopció de l’acord de sol·licitud 
d’extensió de normes, que inclogui el text íntegre d’aquest. L’acord ha de recollir el 
procediment de control i seguiment del compliment de l’extensió de normes que ha de dur 
a terme l’entitat.

c) Memòria justificativa i econòmica que fonamenti l’extensió de normes sol·licitada.
d) Normes que es pretén imposar.
e) Data a partir de la qual es vol que s’imposin les normes i període d’aplicació de 

l’extensió.
f) En cas que el període d’aplicació sigui plurianual, compromís de l’entitat de 

remetre anualment, a l’òrgan competent a què es refereix l’apartat 3 de l’article 11, la 
informació que permeti comprovar el compliment de les condicions de representativitat 
establertes a l’apartat 2 de l’article 11, durant la vigència de l’extensió de normes.

ANNEX VII

Informació que han de comunicar les comunitats autònomes al MAGRAMA sobre 
l’extensió de normes i informació que cal fer pública

1. Dades que han de comunicar les comunitats autònomes.

a) Grup o grups de varietats afectats per l’extensió de normes.
b) Normes imposades.
c) Circumscripció econòmica afectada, amb relació detallada dels termes municipals 

que inclou.
d) Certificació del nivell de representativitat de l’entitat promotora de l’extensió.
e) Període de vigència de l’extensió de normes.
f) Data de la resolució i òrgan que la dicta.
g) Així mateix, en cas d’estimació total o parcial d’un recurs en via administrativa o 

contenciosa administrativa, de l’entitat interessada, informació sobre l’abast de l’estimació.

2. Informació que cal fer pública.

L’òrgan competent que hagi establert una extensió de norma ha de recollir en una 
publicació oficial, almenys, la informació indicada a les lletres a), b), c), e), f) i g) de 
l’apartat anterior.

ANNEX VIII

Contingut mínim dels contractes de tabac regulats a l’article 19

Respecte de cada collita, els contractes de tabac cru han de contenir, almenys, els 
elements següents:

1. Identificació de les parts.
2. Lloc precís de la producció del tabac: província, municipi i identificació de la 

parcel·la d’acord amb el sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC) 
regulat pel Reial decret 2128/2004, de 29 d’octubre, pel qual es regula el sistema 
d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles.
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3. Superfície de la parcel·la en qüestió, entenent-se per «parcel·la» la superfície 
contínua del terreny amb una referència alfanumèrica única representada gràficament 
al SIGPAC.

4. Varietat o varietats de tabac regulades pel contracte.
5. Preu de compra, exclosos impostos i taxes, que s’ha de pagar pel lliurament, el 

qual:

– ha de ser fix i figurar al contracte, i/o
– s’ha de calcular combinant diversos factors establerts al contracte, que poden 

incloure indicadors de mercat que reflecteixin els canvis en les condicions del mercat, la 
quantitat lliurada i la qualitat o composició del producte lliurat.

6. Quantitat i qualitat que pot o ha de ser lliurada, i calendari de lliuraments.
7. Durada del contracte. S’admet un contracte de durada indefinida amb clàusula de 

rescissió.
8. Condicions de pagament: terminis i procediments. Modalitats de recollida o 

lliurament.
9. Regles aplicables en cas de força major.

ANNEX IX

Humitats de referència per calcular la quantitat neta lliurada referida a l’article 23

Varietat Grup de 
varietats

Grau d’humitat
de referència

Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 16
Burley E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 20
Burley F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 22
Havana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 22
Kentucky. . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 22
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