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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
2118 Reial decret 125/2015, de 27 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 

1363/2012, de 28 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de les 
organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals 
en el sector lacti i s’estableixen les seves condicions de contractació.

El Reial decret 1363/2012, de 28 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de 
les organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals en el 
sector lacti i s’estableixen les seves condicions de contractació, és la normativa bàsica 
que regula al nostre país les mesures de l’anomenat «paquet lacti». Es tracta d’un conjunt 
de disposicions l’objectiu principal de les quals és millorar l’equilibri de la cadena de valor 
en el sector lacti i reforçar la posició negociadora dels productors.

El Reial decret esmentat es va elaborar ajustant-se al que estableix la normativa 
comunitària de referència, en particular al Reglament (UE) núm. 261/2012 del Parlament 
Europeu i del Consell de 14 de març, que modifica el Reglament (CE) núm. 1234/2007 
pel que fa a les relacions contractuals en el sector lacti de la llet i dels productes lactis.

Després de l’aprovació de la reforma de la política agrària comuna, el Reglament 
esmentat ha estat derogat pel 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. Atès que el nou 
Reglament inclou noves disposicions relacionades amb les mesures del «paquet lacti», 
és procedent incloure-les i regular-les en la legislació nacional.

D’altra banda, la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament 
de la cadena alimentària, va introduir un nou marc jurídic aplicable a les relacions 
comercials entre els operadors que intervenen en la cadena alimentària, des de la 
producció fins a la distribució d’aliments o productes alimentaris, l’aplicació al sector lacti 
del qual, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional cinquena de la 
mateixa Llei, s’ha d’entendre en el marc d’aquesta regulació específica, per la qual cosa 
la seva aplicació s’ha d’entendre circumscrita al que disposa aquest Reial decret.

L’esmentada disposició addicional cinquena de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, 
determina que el que s’hi disposa s’entén sense perjudici de la regulació específica del 
sector lacti, les disposicions de la qual prevalen sobre la Llei esmentada en cas de 
conflicte. Es tracta d’una salvaguarda parcial, que afecta únicament els preceptes que 
siguin incompatibles, pels quals es declara la prevalença de la normativa del sector lacti. 
En allò que no regula aquesta normativa és plenament aplicable el que disposa la Llei 
12/2013, de 2 d’agost, molts dels preceptes de la qual són no tan sols enterament 
compatibles sinó essencials per a l’aplicació correcta d’aquesta normativa.

Així, en concret, la Llei 12/2013, de 2 d’agost, obliga a la contractació per escrit de les 
relacions comercials d’operadors que facin transaccions comercials, sempre que aquestes 
siguin per un import superior a 2.500 euros, i que aquests estiguin en algunes de les 
situacions de desequilibri que descriu l’article 2.3 de la Llei esmentada, circumstàncies 
que no tenen per què concórrer en l’àmbit del sector lacti. Així mateix, preveu que quan el 
pagament del preu es faci al comptat contra el lliurament dels productes alimentaris no és 
necessari subscriure un contracte alimentari, i les parts tenen l’obligació d’identificar-se 
com a operadors i documentar les relacions comercials esmentades mitjançant l’expedició 
de la factura corresponent.

Tanmateix, en la contractació làctia s’obliga a la contractació per escrit de tots els 
subministraments de llet crua que tinguin lloc a Espanya d’un productor a un transformador, 
sense excepció i en condicions més estrictes.
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L’esmentada Llei 12/2013, de 2 d’agost, regula també la potestat sancionadora, i 
tipifica les infraccions i sancions per incompliment, entre d’altres, de les obligacions 
contractuals, que en l’àmbit del paquet lacti s’han d’entendre, per tant, de conformitat amb 
el que disposa aquest Reial decret, segons el que s’ha assenyalat anteriorment.

Segons el que disposa l’article 26 de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, correspon a 
l’Administració General de l’Estat exercir la potestat sancionadora quan les parts 
contractants tinguin les seves respectives seus socials principals en diferents comunitats 
autònomes; quan el contracte afecti un àmbit superior al d’una comunitat autònoma per 
raó de la traçabilitat previsible de la major part de l’aliment o producte alimentari objecte 
del contracte. D’altra banda, correspon als òrgans competents de les comunitats 
autònomes exercir la potestat sancionadora en la resta de supòsits. D’aquesta manera es 
contenen les adaptacions necessàries per garantir l’exercici de competències 
compartides.

D’altra banda, l’experiència acumulada al llarg dels dos anys d’aplicació del contracte 
obligatori en el sector lacti fa necessari dur a terme certes modificacions per millorar i 
adaptar el sistema de contractació després de la seva posada en marxa, per tal d’evitar, 
en la mesura que es pugui, algunes pràctiques detectades que puguin trencar l’esperit 
que va originar les mesures del «paquet lacti».

En primer lloc, és necessari establir, per als contractes entre ramaders i primers 
compradors de llet, la durada anual del contracte, sense perjudici del dret del ramader, 
reconegut en la legislació comunitària, de poder rebutjar aquesta durada mínima.

La durada mínima d’un any és la garantia real de l’estabilitat de la recollida de la llet 
produïda per al productor i del subministrament necessari de primera matèria per al 
transformador, sobretot en un futur proper, en què el contracte lacti serà l’eina per a la 
gestió i regulació del mercat, i reduir, d’aquesta manera, al mínim els casos en què es 
contracti una durada inferior.

Així mateix, s’han de regular altres aspectes, com la tolerància permesa en el volum 
de llet objecte de contracte, per evitar situacions en les quals aquesta sigui excessivament 
àmplia i pugui donar lloc a distorsions en la relació contractual. Igualment, s’han de 
regularitzar les addendes dels contractes, per evitar, en particular, modificacions en les 
condicions de contractació de llet que ja ha estat lliurada.

També, per tal de simplificar, agilitzar i millorar la transparència, s’han d’adaptar els 
terminis i el contingut de les comunicacions a la base de dades de contractes. Així mateix, 
i a més d’això, amb la finalitat de facilitar la tasca d’inspecció de les autoritats competents, 
si bé només es considera necessària la realització de dues còpies del contracte, s’han de 
regular certes excepcions en les quals es mantinguin les tres còpies, com passa ara.

L’última adaptació, també amb l’objectiu d’optimitzar el sistema dels contractes en el 
sector, consisteix a disposar d’un mecanisme de mediació que actuï de mutu acord en els 
casos en què després d’un procés de negociació entre una organització de productors i 
un comprador de llet no s’aconsegueixi arribar a un acord en algun element del contracte, 
però es mantingui la voluntat d’arribar-hi.

Pel que fa al règim sancionador, és necessari clarificar-lo, tenint en compte que en 
diversos aspectes és aplicable la Llei 12/2013, de 2 d’agost, i a la resta la normativa legal 
de tipificació d’infraccions i sancions aplicable sobre això, estatal o autonòmica.

Aquest Reial decret s’ha 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, escoltat el 
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 27 
de febrer de 2015,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1363/2012, de 28 de setembre, pel qual es 
regula el reconeixement de les organitzacions de productors de llet i de les 
organitzacions interprofessionals en el sector lacti i s’estableixen les seves condicions 
de contractació.

El Reial decret 1363/2012, de 28 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de 
les organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals en el 
sector lacti i s’estableixen les seves condicions de contractació, queda modificat de la 
manera següent:

U. Se substitueix l’apartat d) de l’article 2 pel text següent:

«d) Productor: qualsevol persona física o jurídica o qualsevol grup de 
persones físiques o jurídiques, independentment del règim jurídic atorgat, que sigui 
titular d’una explotació ramadera dedicada a la producció làctia.»

Dos. S’afegeixen els següents paràgrafs f), g), h) i i) a l’article 2:

«f) Receptor: el que rep llet crua de vaca i/o d’ovella i/o de cabra en la 
subscripció d’un contracte de compravenda de llet crua.

g) Subministrador: el que subministri llet crua de vaca i/o d’ovella i/o de cabra 
a un comprador implicat en la subscripció d’un contracte de compravenda de llet 
crua.

h) Seu de l’adreça efectiva: el lloc on es prenen les decisions clau comercials 
i de gestió, necessàries per dirigir els negocis de l’entitat.

i) Intermediari: el que mobilitza o transporta llet crua d’un ramader o d’un altre 
intermediari a un transformador o a un altre intermediari de manera que en cada 
cas es produeix una transferència de la propietat de la llet crua.»

Tres. A l’apartat 1 de l’article 5, l’expressió: «El període de referència per al càlcul és 
el corresponent als 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de reconeixement» 
se substitueix per la següent: «El càlcul s’ha de fer utilitzant les últimes dotze declaracions 
de lliuraments de llet disponibles en el moment de comprovació del compliment del mínim 
de producció comercialitzable anual, per part de l’autoritat competent».

Quatre. S’afegeix el següent paràgraf e) a l’apartat 2 de l’article 6:

«e) Les condicions en què s’ha de dur a terme l’externalització d’activitats en 
cas de fer ús de l’article 9 bis d’aquest Reial decret.»

Cinc. S’afegeix l’article 9 bis següent:

«Article 9 bis. Externalització d’activitats.

1. Les organitzacions de productors, i les associacions d’organitzacions de 
productors, poden externalitzar qualsevol de les seves activitats, diferents de la 
producció, a qualsevol empresa, incloses les seves empreses filials, en les 
condicions que estableixi la normativa de la Unió Europea.

S’entén per empresa filial als efectes del paràgraf anterior l’entitat que està 
controlada directament o indirectament per una organització o associació de la 
manera següent:

a) Mitjançant una participació significativa, que superi el 50% del capital social 
o dels drets de vot.

b) O pel dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració, direcció o control d’aquesta.

c) O pel dret a exercir-hi una influència dominant, en virtut d’un contracte 
subscrit amb aquesta o una clàusula estatutària seva.
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2. En cas que s’apliqui l’apartat anterior, les organitzacions i associacions són 
les encarregades de garantir la realització de l’activitat externalitzada i del control i 
la supervisió de l’acord comercial relatiu a la realització de l’activitat.»

Sis. S’afegeix l’article 9 ter següent:

«Article 9 ter. Acords, decisions i pràctiques concertades de les organitzacions i 
associacions de productors de llet.

1. Les organitzacions i les associacions reconegudes poden arribar a acords, 
decisions i pràctiques concertades, que es refereixin a la producció o venda de 
productes lactis o la utilització d’instal·lacions comunes d’emmagatzematge, 
tractament o transformació de productes lactis, sempre que no posin en perill els 
objectius de l’article 39 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

2. No es pot arribar a acords, decisions i pràctiques concertades que 
comportin l’obligació de cobrar un preu idèntic o per mitjà dels quals quedi exclosa 
la competència.

3. Els acords, les decisions i les pràctiques concertades que compleixin les 
condicions anteriors no estan subjectes, ni requereixen una aprovació prèvia, per 
part de les autoritats competents.»

Set. L’article 11 se substitueix pel següent:

«Article 11. Requisits mínims del contracte.

1. El contracte s’ha de subscriure abans que es dugui a terme el 
subministrament de la llet crua i ha d’incloure, almenys, els elements que estableix 
l’annex III.

2. Tots els elements del contracte han de ser negociats lliurement per les 
parts i coneguts amb anterioritat a la signatura. Els contractes en què un productor 
participi com a subministrador tenen una durada mínima d’un any.

Per a això, el receptor de la llet ha de fer una oferta de contracte per escrit amb 
una durada mínima d’un any. L’oferta s’ha de presentar almenys dos mesos abans 
de la finalització del contracte en vigor i en cas que es tracti d’una nova relació 
contractual, almenys dos mesos abans de l’inici dels lliuraments de llet.

L’oferta s’ha d’identificar com a tal i ha d’incloure tots les dades incloses a 
l’annex III, així com la data de presentació. S’han de fer dues còpies de l’oferta, que 
totes dues parts han de signar i conservar, almenys, durant un període de dos anys 
després de la seva presentació.

3. No obstant el que estableix l’apartat 2 d’aquest article, el productor pot 
rebutjar aquesta durada mínima en supòsits degudament justificats i notificats pel 
productor a l’autoritat competent de la comunitat autònoma on radiqui la seva 
explotació tan aviat com sigui possible. A aquesta comunicació s’ha d’adjuntar una 
còpia de l’oferta inicial de contracte d’un any presentada pel receptor.

En cas que el receptor que va presentar l’oferta tingui la seu de la seva direcció 
efectiva en una comunitat autònoma diferent de la del productor, l’autoritat 
competent que rebi la notificació del rebuig ha de comunicar aquesta circumstància 
i el receptor afectat a l’autoritat competent corresponent.

4. En cas que el preu establert en el contracte sigui variable i es calculi 
combinant diversos factors que s’hi estableixin, els paràmetres als quals sigui 
referenciat el preu han de ser objectius, verificables, no manipulables i procedir de 
fonts públiques i accessibles per les parts, que també s’han d’especificar en el 
contracte.

No es poden aplicar bonificacions o depreciacions sobre el preu que no estiguin 
reflectides en el contracte.

5. No es permet l’existència de contractes simultanis entre un mateix 
subministrador i un mateix receptor. Amb aquesta finalitat s’ha de desenvolupar un 
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mecanisme que impossibiliti la seva gravació en la base de dades que estableix 
l’article 16 d’aquest Reial decret.»

Vuit. S’afegeix l’article 11 bis següent:

«Article 11 bis. Formalització del contracte.

1. S’han de signar dos exemplars de cada contracte, de manera que quedi 
una còpia en poder de cadascuna de les parts signants. Les còpies dels contractes 
subscrits s’han de conservar, almenys, durant un període de dos anys després de 
la seva finalització.

2. El contracte pot incloure, si així ho acorden les parts, una clàusula relativa 
a la conciliació i la vista prèvia per part d’una Comissió de seguiment constituïda en 
el si de l’Organització Interprofessional Làctia, en cas que hi hagi diferències en la 
interpretació o execució del contracte.

La Comissió de seguiment ha de vetllar per la confidencialitat de la informació 
continguda en els contractes, i pot delegar en una entitat col·laboradora 
independent i de solvència acreditada la custòdia dels contractes i de les dades 
confidencials corresponents.

3. En el cas que estableix l’apartat 2, s’han de signar tres còpies del contracte, 
i la tercera còpia ha de quedar sota la custòdia de la Comissió de seguiment de la 
Interprofessional Làctia. Aquestes circumstàncies han de quedar reflectides en el 
contracte.

4. En cas que l’empresa compradora de la llet tingui la seu de la direcció 
efectiva en una comunitat autònoma diferent d’aquella en la qual es fa la recepció 
de la llet, s’ha de fer una còpia addicional del contracte, que s’ha de mantenir a 
l’establiment de recepció.»

Nou. S’afegeix l’article 11 ter següent:

«Article 11 ter. Modificacions dels contractes subscrits.

1. Les condicions establertes inicialment en el contracte es poden modificar 
excepcionalment mitjançant addendes signades per totes dues parts, i sempre 
abans de la finalització del contracte que es modifica. No tenen validesa les 
modificacions que tinguin com a objectiu canviar les condicions inicials del contracte 
relatives a la llet que ja s’hagi lliurat, ni es poden modificar les dates d’entrada en 
vigor i/o finalització del contracte.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, tampoc es pot modificar, 
mitjançant addendes, el preu pactat, ni el tipus de preu (fix, variable, mixt).

3. En cas que abans de la finalització de la vigència del contracte s’hagi 
esgotat la quantitat de llet corresponent al volum pactat, una vegada aplicada la 
tolerància establerta es pot modificar, una única vegada i previ acord entre les 
parts, el volum mitjançant addenda, sempre que es mantinguin invariables la resta 
d’elements del contracte, en una proporció que suposi com a màxim una modificació 
del 25 per cent del volum acordat inicialment.

4. No es consideren vàlids als efectes d’aquest Reial decret els contractes 
que incloguin esmenes o ratllades.

5. En els contractes automàticament prorrogables, renovables o indefinits, i 
independentment de les condicions de renovació o pròrroga incloses en el 
contracte, en cas que una de les parts vulgui no renovar-lo o no prorrogar-lo, ho ha 
de comunicar de manera fefaent a l’altra part amb, almenys, dos mesos d’antelació 
a la data de conclusió del contracte, tret de causa de força major.

6. En cas de canvi de la titularitat de l’explotació productora de la llet objecte 
de contracte, el nou titular es pot subrogar al contracte ja existent en vigor, si així 
ho decideix i ho notifica a l’altra part, i aquesta no manifesta la seva oposició en el 
termini de deu dies.»
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Deu. L’apartat 2 de l’article 12 se substitueix pel text següent:

«2. En compliment de les excepcions que estableixen els apartats 3 i 4 de 
l’article 11 bis, a les cooperatives que rebin llet dels seus socis productors, les 
còpies del contracte que estableixen els apartats esmentats s’han de substituir per 
una còpia dels seus estatuts i/o acords on s’estableixin aquestes condicions del 
contracte.»

Onze. S’afegeix l’article 13 bis següent:

«Article 13 bis. Sistema de mediació.

Si durant un procés de negociació de les condicions d’un contracte no s’arriba a 
un acord entre una organització de productors i el receptor de la llet, en els casos 
en què hi hagi una oferta prèvia per escrit o per qualsevol altre mitjà que permeti 
deixar constància del seu contingut, totes dues parts, de mutu acord, es poden 
acollir a un sistema de mediació.

El sistema de mediació s’ha de fer mitjançant l’acte de mediació corresponent, 
per qualsevol de les institucions de mediació establertes a l’empara de la Llei 
5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils, seguint el procediment 
que estableix el títol IV de la Llei esmentada.

Poden ser objecte de la mediació tots els elements del contracte, en particular 
el preu i el volum de llet objecte del contracte.»

Dotze. L’article 16 se substitueix pel següent:

«Article 16. Deure d’informació.

1. El receptor de la llet crua que n’hagi contractat l’adquisició amb un 
subministrador que sigui un productor ha de comunicar, mitjançant suport 
informàtic, a la base de dades de declaració de lliuraments existent en el Fons 
espanyol de garantia agrària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
o la que es creï en substitució d’aquesta, les dades que inclou l’annex IV d’aquest 
Reial decret, en un termini mínim de set dies abans de la data d’inici de vigència del 
contracte i sempre abans de començar el lliurament de la llet objecte del contracte.

2. Així mateix, també s’han de notificar a la base de dades totes les addendes 
efectuades en els contractes, així com els canvis de titularitat de l’explotació en el 
termini mínim de set dies abans de la data d’inici de vigència d’aquestes.

3. En el cas de les formatgeries artesanals i en els altres en què l’autoritat 
competent de la comunitat autònoma ho consideri oportú, les dades que inclou 
l’annex IV es poden presentar mitjançant un document registrat en suport paper, i la 
comunitat autònoma és la responsable de gravar-les a la base de dades.

4. Amb aquesta finalitat, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
ha d’establir un model per a l’enviament de dades, així com la descripció de 
l’estructura del fitxer informàtic que s’ha d’utilitzar per a aquest enviament.

5. Les autoritats competents de les comunitats autònomes o les ciutats de 
Ceuta i Melilla han de comunicar anualment a la Direcció General de Produccions i 
Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, abans del 
15 de febrer de cada any, el volum total de llet subjecte a negociació col·lectiva 
durant l’any anterior, que els hagi estat comunicat per les organitzacions o 
l’associació, en compliment de l’apartat 6 de l’article 14 d’aquest Reial decret.»

Tretze. A l’article 24, la referència al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient s’ha de substituir per la menció al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient i a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris en l’àmbit de les seves 
competències.

Catorze. L’article 25 se substitueix pel text següent:
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«Article 25. Règim sancionador.

En cas d’incompliment d’aquest Reial decret és aplicable el règim sancionador 
que estableix la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament 
de la cadena alimentària, i, en tot el que aquesta Llei no disposi, és aplicable el que 
preveu la normativa estatal o autonòmica aplicable, sense perjudici de les 
responsabilitats civils, penals, o administratives d’un altre ordre que puguin 
concórrer.»

Quinze. S’afegeix un nou article, 26, amb el contingut següent:

«Article 26. Col·laboració entre administracions públiques.

1. Les diferents administracions públiques competents han d’ajustar les 
actuacions que duguin a terme en el marc del que preveu aquest Reial decret als 
principis d’informació mútua, de cooperació i de col·laboració.

2. Així mateix, les administracions públiques competents han de garantir, en 
l’aplicació d’aquest Reial decret, el compliment de la normativa vigent sobre 
garantia de la unitat de mercat, i per a això han d’adoptar les mesures normatives, 
de cooperació i de col·laboració que siguin necessàries en l’exercici de les seves 
competències pròpies.

3. En cas que en l’exercici de les seves activitats de control, les autoritats 
competents de les comunitats autònomes detectin incompliments d’altres aspectes 
no relacionats amb l’obligació de contractació, que regula la Llei 12/2013, de 2 
d’agost, ho han de posar en coneixement de l’Agència per a la Informació i el 
Control Alimentaris.»

Setze. L’annex III se substitueix pel següent:

«ANNEX III

Dades mínimes del contracte

1. Identificació de les parts.
2. Objecte del contracte.
3. Preu que s’ha de pagar pel subministrament, que pot ser:

– fix,
– variable, i s’ha de calcular combinant diversos factors establerts en el 

contracte, que poden incloure indicadors de mercat que reflecteixin els canvis en 
les condicions del mercat, el volum subministrat i la qualitat o composició de la llet 
crua subministrada o

– mixt, que inclou una part fixa i una altra variable.

En tots els casos els preus poden incloure a més un ajust en funció de primes 
dependents de factors com: el volum subministrat, la qualitat fisicoquímica o 
higienicosanitària, o altres paràmetres.

4. Volum en litres que s’ha de subministrar: s’ha d’incloure el marge de 
tolerància en percentatge, que no pot ser superior al 10%.

5. Calendari de subministraments. S’ha d’indicar, almenys, la freqüència de 
subministrament o recollida de la llet, que es pot referir, per exemple, al termini 
màxim (dies) postmunyiment.

6. Durada del contracte. S’ha d’especificar la durada, que en el cas dels 
contractes subscrits entre un productor i un receptor ha de ser com a mínim d’un 
any, sense perjudici del que estableix l’apartat 3 de l’article 11. S’admet un contracte 
de durada indefinida amb clàusula de rescissió.

7. Condicions per a la renovació, la modificació i la pròrroga, si s’escau.
8. Condicions de pagament: terminis i procediments:
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Termini: s’ha d’indicar el termini màxim per al pagament i els interessos 
aplicables en cas de demora.

Procediment: s’ha d’indicar la forma de pagament: transferència, xec, i la data 
en què ha de tenir lloc (per exemple, “abans del dia …… de cada mes”).

9. Modalitats de recollida o subministrament.

Segons on tingui lloc el canvi de propietat de la llet:

– En origen: la recollida de la llet es fa a les instal·lacions del subministrador.
– En destinació: el transport de la llet el tramita el subministrador per dipositar-la 

a les instal·lacions del receptor.

10. Regles aplicables en cas de força major. S’han d’indicar els casos de 
força major i les regles que s’han d’aplicar en aquest cas.

11. Drets i obligacions de les parts contractants.
12. Causes, formalització i efectes de l’extinció.»

Disset. S’inclou un nou annex IV amb el contingut següent:

«ANNEX IV

Dades mínimes del contracte a comunicar pel comprador a la base de dades 
de declaracions de lliuraments

IDENTIFICACIÓ DEL RECEPTOR DECLARANT:

DNI o NIF.
Cognoms i nom o raó social.
Domicili, localitat, municipi, codi postal, comunitat autònoma.

IDENTIFICACIÓ DEL PRODUCTOR:

DNI o NIF.
Cognoms i nom o raó social.
Domicili, localitat, municipi, codi postal, comunitat autònoma.

DADES PER REGISTRE:

Data presentació primera oferta de contracte.
Renúncia del productor a la durada mínima d’un any: sí/no.
Data inici vigència.
Data finalització vigència.
Espècie.
Volum contractat (litres).
Tolerància del volum contractat (%).
Tipus de preu. Fix, variable, mixt.»

Disposició transitòria primera. Adaptació dels contractes en vigor.

Els contractes en vigor subscrits abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret 
que afectin quantitats lliurades amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret 
s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini màxim d’un mes.

Disposició transitòria segona. Base de dades i comunicacions.

Mentre no estiguin operatius la base de dades i el sistema de comunicacions a 
aquesta, establerts a l’apartat 1 de l’article 16 del Reial decret 1363/2012, de 28 de 
setembre, en la redacció que en fa l’apartat dotze de l’article únic d’aquest Reial decret, 
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són aplicables les disposicions dels apartats 1, 2 i 3 de l’article 16 del Reial decret 
1363/2012, de 28 de setembre, en la seva redacció anterior a aquest Reial decret.

S’ha de comunicar als interessats l’operativitat de la base de dades esmentada, 
mitjançant la publicació d’un anunci a la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient a l’apartat corresponent al boví lleter.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de febrer de 2015.

FELIPE R.

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