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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO 
AMBIENTE

12292 Real decreto 1363/2012, do 28 de setembro, polo que se regula o 
recoñecemento das organizacións de produtores de leite e das organizacións 
interprofesionais no sector lácteo e se establecen as súas condicións de 
contratación.

En abril de 2011 publicouse o Real decreto 460/2011, do 1 de abril, polo que se regula 
o recoñecemento das organizacións de produtores de leite e das organizacións 
interprofesionais no sector lácteo e se explicitan as decisións de España sobre a 
contratación no sector lácteo en relación coa normativa europea que modificará para o 
sector lácteo o Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Consello.

O dito real decreto establecía unha serie de medidas para mellorar o equilibrio da 
cadea de valor no sector lácteo e reforzar a posición negociadora dos produtores, a 
maioría das cales quedaron supeditadas á publicación do citado regulamento. O Real 
decreto 460/2011, do 1 de abril, estruturouse de tal forma que en todo momento se 
garantía que as ditas medidas estarían condicionadas a que o dereito comunitario 
permitise a súa aplicación e que esta se realizaría nos termos en que este o fixer.

O texto comunitario finalmente publicado, Regulamento (UE) n.º 261/2012 do 
Parlamento Europeo e do Consello do 14 de marzo, que modifica o Regulamento (CE) n.º 
1234/2007 no que afecta as relacións contractuais no sector lácteo do leite e dos produtos 
lácteos, inclúe varias modificacións respecto aos textos iniciais, polo que sería necesario 
realizar unha serie de cambios no citado real decreto para adecualo á normativa 
comunitaria.

Por outra parte, o Regulamento de execución (UE) n.º 511/2012 da Comisión, do 15 
de xuño, desenvolve algúns dos aspectos regulados no Regulamento (UE) n.º 261/2012 
do Parlamento Europeo e do Consello do 14 de marzo, relacionados coas comunicacións 
que se deben realizar. Todos os aspectos recollidos no dito regulamento deben ser 
aplicados na nosa normativa nacional.

Dada a entidade das modificacións que se deben realizar e en prol de facilitar a súa 
comprensión e aplicación, procede derrogar o Real decreto 460/2011, do 1 de abril, e 
substituílo pola presente norma.

En primeiro lugar, este real decreto dispón algúns aspectos relativos ás funcións 
outorgadas ás organizacións de produtores no sector lácteo, así como aos requisitos 
mínimos que deben cumprir e as normas para o seu recoñecemento. Ademais, créase un 
rexistro nacional de organizacións de produtores do sector lácteo.

Co obxectivo de equilibrar a cadea de valor, autorízanse estas organizacións para 
poder negociar de maneira colectiva os termos dos contratos, nunhas condicións e 
cunhas limitacións perfectamente definidas.

No terceiro capítulo, o real decreto establece a obrigatoriedade de realizar contratos 
por escrito nas transaccións realizadas no sector. O contrato no sector lácteo debe ser 
considerado un elemento clave de cohesión e estabilización sectorial. Por isto, 
considérase necesario establecer a súa obrigatoriedade, así como os requisitos mínimos 
que deben cumprir os contratos.

Posteriormente, o real decreto determina cales son as finalidades da Organización 
Interprofesional Láctea, que xoga un papel moi importante en aspectos tan relevantes 
como a promoción, a investigación e o desenvolvemento, a elaboración de estatísticas 
que melloren a transparencia no sector e melloren o coñecemento da estrutura produtiva 
e do mercado ou a promoción das producións. Aínda que é lexítimo que estas 
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organizacións poidan alcanzar certos acordos, cómpre establecer limitacións a estes para 
que non distorsionen a competencia.

Por outra parte, o Regulamento (UE) n.º 261/2012 do Parlamento Europeo e do 
Consello do 14 de marzo, inclúe a opción de que os Estados membros poidan aplicar 
normas para regular a oferta de queixos con denominación de orixe protexida ou con 
indicación xeográfica protexida, en determinadas circunstancias e condicións, que se 
deben regular na presente norma.

Finalmente, mediante o real decreto modifícase a Orde ARM/3159/2011, do 11 de 
novembro, pola que se regula o Rexistro nacional de organizacións e asociacións de 
organizacións de produtores de leite, para incluír os datos relativos ao volume de leite cru 
obxecto de mandato de negociación das condicións de contratación que os membros das 
organizacións outorgan a estas.

Xustifícase regular os aspectos básicos mediante real decreto debido ao carácter 
marcadamente técnico e á natureza cambiante da materia, de conformidade coa doutrina 
constitucional. Así mesmo, prevese a creación dunha base de datos no Ministerio de 
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, que recolla os datos relativos aos requisitos 
mínimos dos contratos que se subscriban, que se nutrirá da información dos compradores 
de leite directamente ou por medio de convenio coa Organización Interprofesional Láctea. 
Esta información recóllese de forma centralizada, dada a imposibilidade de 
establecemento do punto de conexión territorial, tendo en conta as características deste 
mercado.

Este real decreto foi sometido á consulta das comunidades autónomas e dos sectores 
afectados.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente, coa aprobación previa do ministro de Facenda e Administracións Públicas, de 
acordo co Consello de Estado, e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa 
reunión do día 27 de setembro de 2012,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

Disposicións preliminares

Artigo 1. Obxecto.

O presente real decreto ten como obxecto establecer a normativa básica aplicable:

a) Ao recoñecemento de organizacións e asociacións de organizacións de 
produtores de leite, en diante organizacións e asociacións respectivamente, e das 
organizacións interprofesionais no sector lácteo.

b) Ás relacións contractuais na cadea de produción e subministración de leite.
c) Ás actividades que levarán a cabo as organizacións interprofesionais do sector 

lácteo.
d) Á mellora da transparencia no sector lácteo, entendendo como tal a dispoñibilidade 

en tempo real de información veraz e obxectiva e o acceso a ela en igualdade de 
condicións para compradores e vendedores de leite.

e) Á regulación da oferta de queixos con denominación de orixe protexida (DOP) ou 
indicación xeográfica protexida (IXP).

Artigo 2. Definicións.

Para os efectos deste real decreto serán de aplicación as seguintes definicións:

a) Comercialización: tenza con vistas á venda, a oferta para a venda, a 
subministración ou calquera outra forma de posta no mercado de leite cru.
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b) Leite cru: leite de vaca, ovella ou cabra que non fose quentado a unha temperatura 
superior a 40 ºC nin sometido a un tratamento de efecto equivalente.

c) Organización de produtores transnacional: organización constituída por 
produtores de leite cuxas explotacións se localicen en dous ou máis Estados membros da 
Unión Europea.

d) Produtor: o gandeiro, persoa ou agrupación de persoas, que produza e 
comercialice leite ou se prepare para facelo a moi curto prazo.

e) Transformador: persoa que adquire leite cru para transformalo en produtos 
lácteos.

CAPÍTULO II

Recoñecemento das organizacións de produtores de leite

Artigo 3. Finalidades e requisitos mínimos das organizacións.

1. Deberán ser recoñecidas como organizacións todas aquelas entidades con 
personalidade xurídica propia, de carácter civil ou mercantil, constituídas exclusivamente 
por produtores, que o soliciten, cumpran os requisitos establecidos neste real decreto e 
persigan o obxectivo de concentrar a oferta e levar a cabo a comercialización da produción 
dos seus membros.

Ademais, deberán, polo menos, perseguir unha das seguintes finalidades:

a) Garantir que a produción se planifique e se axuste de acordo coa demanda, sobre 
todo no referente á calidade e á cantidade.

b) Optimizar os custos de produción e estabilizar os prezos de produción.

2. A organización deberá dispor dos medios materiais e humanos necesarios para 
levar a cabo, polo menos, a función establecida no primeiro parágrafo deste artigo, así 
como aquela ou aquelas funcións que realice entre as de carácter opcional.

3. As organizacións deberán agrupar un mínimo de produción comercializable anual, 
tal e como se recolle no anexo I.

4. As organizacións deberán crearse por iniciativa dos produtores e o seu 
funcionamento interno será democrático.

5. No caso de que unha organización de produtores estea formada por produtores 
de leite de diferentes especies, deberán cumprirse as exixencias relativas a cada unha 
das especies en relación coa produción mínima comercializable.

6. Un produtor non poderá ser membro de máis dunha organización de produtores 
de leite da mesma especie, salvo que sexa titular de máis dunha explotación, conforme o 
Real decreto 479/2004, do 26 de marzo, polo que se establece e regula o Rexistro Xeral 
de Explotacións Gandeiras.

Artigo 4. Recoñecemento das organizacións.

1. O recoñecemento das organizacións correspóndelle ao órgano competente da 
comunidade autónoma onde radique a sede da efectiva dirección da entidade solicitante 
ou, se for o caso, ao competente nas cidades de Ceuta e Melilla.

2. A solicitude de recoñecemento, acompañada, polo menos, da documentación que 
se especifica no anexo II deste real decreto, presentarase nos lugares que determinen as 
comunidades autónomas ou cidades de Ceuta e Melilla. En todo caso, poderase presentar 
en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

De acordo co disposto na Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos 
cidadáns aos servizos públicos, os interesados poderán presentar por medios electrónicos 
a documentación a que se refire este real decreto, que terá a mesma validez que a 
presentada en soporte papel.
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3. As organizacións transnacionais deberán fixar a súa sede no Estado membro en 
que dispoñan dun número significativo de membros ou un volume significativo de 
produción comercializable. No caso de que a sede se sitúe en España, a autoridade 
competente onde radique a sede da efectiva dirección da entidade solicitante será a 
responsable do recoñecemento desta, e seranlle de aplicación todos os aspectos 
regulados no presente capítulo.

4. Os produtores que formen parte dunha organización de produtores transnacionais 
que non teña a súa sede en España deberán achegar toda a documentación e información 
que lles sexa requirida a pedimento do Estado membro responsable do recoñecemento, a 
través da Dirección Xeral de Producións e Mercados Agrarios do Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente.

Artigo 5. Produción comercializable.

1. O volume da produción comercializable calcularase sobre a base das cantidades 
de leite cru subministradas polos seus membros. O período de referencia para o cálculo 
será o correspondente aos 12 meses anteriores á presentación da solicitude de 
recoñecemento.

Este cómputo terase en conta para efectos do volume mínimo comercializable 
necesario para o recoñecemento das organizacións.

2. Co obxectivo de que os órganos competentes das comunidades autónomas ou 
cidades de Ceuta e Melilla, responsables do recoñecemento das organizacións, poidan 
comprobar o cumprimento dos requisitos relativos á produción comercializable mínima, o 
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente adoptará as oportunas canles 
de coordinación e comunicación con estas.

Artigo 6. Período mínimo de adhesión.

1. Os socios da entidade deberanse adherir á organización de produtores durante 
un mínimo de dous anos, e en caso de que desexen causar baixa unha vez concluído o 
dito prazo, comunicar por escrito a renuncia á calidade de membro coa antelación 
establecida pola organización.

2. A organización de produtores regulará mediante regulamento interno polo menos 
os seguintes aspectos:

a) Prazo de aviso previo de comunicación de baixa, dunha duración máxima de seis 
meses.

b) Data de efecto da renuncia, con criterios xerais que eviten discriminacións entre 
asociados.

c) Posibles penalizacións por incumprimento do período mínimo de adhesión á 
organización, así como dos incumprimentos derivados do volume de leite comprometido 
no mandato a que se refire o número 4 do artigo 14.

d) Causas de forza maior admitidas para causar baixa nun período inferior ao 
establecido no número 1 deste artigo.

3. Independentemente do establecido no número anterior, os produtores que 
incumpran o período mínimo de adhesión establecido no número 1 deste artigo non 
poderán solicitar a alta noutra organización durante un período dun ano contado desde a 
data efectiva da baixa.

4. Todas as baixas causadas nunha organización de produtores deberán ser 
comunicadas por esta á autoridade competente da comunidade autónoma que a 
recoñeceu nun prazo máximo de 30 días hábiles desde que se produza a dita baixa.

Artigo 7. Retirada do recoñecemento.

Mediante resolución da autoridade competente, o recoñecemento declararase 
extinguido nos seguintes casos:
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a) Por solicitude da entidade, sen prexuízo do cumprimento das obrigas e dos 
compromisos derivados da súa condición de organización de produtores, e das 
responsabilidades que poidan derivar como consecuencia das actuacións levadas a cabo 
durante o período en que a entidade tiña o recoñecemento.

b) Cando se detecte o incumprimento sobrevido dos criterios do recoñecemento.

A comprobación polas comunidades autónomas ou cidades de Ceuta e Melilla do 
requisito relativo á produción mínima comercializable das organizacións recoñecidas 
deberá realizarse con data 1 de abril de cada ano; para este fin o Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente prestará a colaboración que proceda.

En caso de que se detecte o incumprimento do dito requisito, dentro dunha porcentaxe 
que non supere o 20 por cento, a organización disporá dun período de seis meses para 
corrixir o incumprimento. Pasado este tempo sen que o incumprimento sexa emendado, a 
retirada do recoñecemento farase efectiva.

Artigo 8. Asociacións de organizacións de produtores de leite.

1. Serán recoñecidas como asociacións de organizacións de produtores de leite 
todas aquelas entidades con personalidade xurídica propia, constituídas por organizacións 
recoñecidas conforme o previsto no presente real decreto, que así o soliciten da 
autoridade competente e que cumpran os requisitos previstos neste real decreto.

2. O recoñecemento das asociacións corresponde ao órgano competente da 
comunidade autónoma onde radique a sede da efectiva dirección da entidade solicitante 
ou, se é o caso, ao competente nas cidades de Ceuta e Melilla.

3. As asociacións transnacionais deberán fixar a súa sede no Estado membro en 
que dispoñan dun número significativo de membros ou un volume significativo de 
produción comercializable. No caso de que a sede se sitúe en España, a autoridade 
competente onde radique a sede da efectiva dirección da entidade solicitante será a 
responsable do seu recoñecemento e seranlle de aplicación todos os aspectos regulados 
no presente capítulo.

4. Os produtores que formen parte dunha asociación que non teña a súa sede en 
España deberán achegar toda a documentación e información que lles sexa requirida a 
pedimento do Estado membro responsable do recoñecemento, a través da Dirección 
Xeral de Producións e Mercados Agrarios do Ministerio de Agricultura, Alimentación e 
Medio Ambiente.

Artigo 9. Rexistro nacional de organizacións e asociacións de organizacións de 
produtores de leite.

1. As organizacións e asociacións recoñecidas de acordo co establecido neste real 
decreto inscribiranse no Rexistro nacional de organizacións e asociacións de produtores 
de leite, do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a partir da 
información que subministren as comunidades autónomas ou cidades de Ceuta e Melilla.

2. A información correspondente ás organizacións recoñecidas que debe ser 
remitida ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente por parte das 
comunidades autónomas ou cidades de Ceuta e Melilla é a establecida mediante a Orde 
ARM/3159/2011, do 11 de novembro, pola que se regula o Rexistro nacional de 
organizacións e asociacións de organizacións de produtores de leite.

3. O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente publicará na súa 
páxina web unha listaxe coas organizacións e asociacións recoñecidas, nas cales se 
incluirán polo menos os seguintes datos: número de rexistro, nome, comunidade 
autónoma ou cidade de recoñecemento, data de recoñecemento, volume comercializable, 
NIF, enderezo e teléfono da sede da organización.
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CAPÍTULO III

Contratación no sector lácteo

Artigo 10. Obrigatoriedade de subscrición de contratos no sector lácteo.

1. Todas as subministracións de leite cru que teñan lugar en España dun produtor a 
un transformador serán obxecto de contratos escritos entre as partes.

2. Así mesmo, no caso de que a dita subministración se realice a través dun ou máis 
intermediarios, cada etapa da venda será obxecto de contrato escrito entre as partes.

Artigo 11. Requisitos mínimos do contrato.

1. O contrato deberase subscribir antes de que se realice a subministración do leite 
cru e incluirá, polo menos, os elementos establecidos no anexo III.

2. Todos os elementos do contrato deberán ser libremente negociados polas partes 
e coñecidos con anterioridade á sinatura. Non obstante, os contratos en que participe 
como subministrador un produtor ou unha agrupación ou asociación de produtores, terán 
unha duración mínima dun ano.

3. A duración mínima dun ano non será de aplicación en caso de que o produtor ou 
unha agrupación ou asociación de produtores a rexeite por escrito. Neste caso a renuncia 
deberá ir incluída no propio contrato ou anexada a el nun documento á parte.

4. O contrato poderá incluír, se así o acordan as partes, unha cláusula relativa á 
arbitraxe por parte dunha comisión de seguimento constituída no seo da Organización 
Interprofesional Láctea, en caso de existir diferenzas na interpretación ou execución do 
contrato.

5. Deberanse asinar tres exemplares de cada contrato. Quedará unha copia en poder 
de cada unha das partes asinantes e unha terceira deberá enviarse no prazo máximo dun 
mes a unha comisión de seguimento constituída no seo da Organización Interprofesional 
Láctea, baixo a custodia da cal quedará. As copias dos contratos subscritos deberán ser 
conservadas, polo menos, durante un período dun ano tras a súa finalización. Estas obrigas 
deberán quedar reflectidas no contrato.

6. Non obstante, nos casos en que a subministración de leite cru a leven a cabo 
subministradores intermediarios de leite cru que non sexan cooperativas, a copia do 
contrato que se debe enviar á comisión de seguimento poderá substituírse por informes 
periódicos que relacionen as subministracións. Este informe incluirá o detalle, por cada 
contrato, de cada un dos seus elementos mínimos establecidos no anexo III do presente 
real decreto. O informe será emitido cunha periodicidade máxima dun mes e deberase 
enviar á comisión de seguimento nos 15 primeiros días do mes seguinte.

7. A comisión de seguimento velará pola confidencialidade da información contida 
nos contratos e poderá delegar nunha entidade colaboradora independente e de 
acreditada solvencia a custodia dos contratos e dos datos confidenciais correspondentes.

Artigo 12. Excepción para as cooperativas.

1. No caso de que un produtor entregue o leite a unha cooperativa da cal é socio, 
non será necesaria a formalización por escrito dun contrato individualizado, sempre que 
os estatutos ou acordos da cooperativa establezan, antes de que se realice a 
subministración do leite, os mesmos elementos que os mencionados no artigo anterior.

2. Co obxectivo de comprobar a excepción establecida no número anterior, as 
cooperativas que reciban leite dos seus socios produtores deberán facilitar á comisión de 
seguimento unha copia dos seus estatutos e/ou acordos onde se establezan as ditas 
condicións. Ademais, este documento substituirá a copia do contrato baixo custodia da 
comisión de seguimento citada no número 6 do artigo 11.

3. En relación coa duración mínima dun ano, entenderase cumprida sempre e cando 
o vínculo entre o produtor e a cooperativa establecido estatutariamente abranga polo 
menos ese período.
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Artigo 13. Negociacións contractuais por parte das organizacións.

1. Todas as condicións dos contratos establecidos no anexo III, incluído o prezo, 
poderán ser negociadas polas organizacións recoñecidas, en nome dos seus membros, 
con anterioridade a que cada un deles o subscriban.

2. A negociación poderá ser levada a cabo por unha parte ou pola totalidade da 
produción da organización.

3. A negociación das condicións do contrato por parte da organización de produtores 
poderase realizar con ou sen transferencia da propiedade do leite cru dos gandeiros á 
organización de produtores.

4. O prezo negociado pola organización poderá ser diferente ao considerar unha 
parte ou a totalidade da produción da organización.

Artigo 14. Limitacións ás negociacións contractuais polas organizacións.

1. A negociación por parte da organización de produtores nunca se referirá a un 
volume total de leite que sexa superior ao 3’5 por cento da produción total da Unión 
Europea, nin o volume producido ou subministrado superará o 33 por cento da produción 
total do Estado membro en que se produza a subministración do leite.

2. Nos supostos en que a negociación a efectúe unha asociación de organizacións, 
esta porcentaxe deberase computar en relación co resultado da agregación dos volumes 
de produción de todas as organizacións que engloba a dita asociación de organizacións.

3. Para a determinación do volume establecido no número un deste artigo 
utilizaranse os datos publicados pola Comisión da Unión Europea.

4. No caso de que unha organización ou unha asociación que non realice a posta no 
mercado do leite a través da súa propia estrutura empresarial leve a cabo a negociación 
das condicións de contratación dos seus membros, cada un dos membros interesados en 
que a organización realice a negociación da súa produción de leite deberá emitir un 
mandato á organización para que realice a dita negociación no seu nome. Este mandato 
incluirá o volume de leite cru que o produtor cede á organización para a negociación e o 
período de tempo en que se realizará a subministración. O volume cedido será, salvo 
indicación expresa en sentido contrario, a totalidade do volume producido polo produtor 
no período de tempo considerado.

5. A organización de produtores ou a asociación que non realice a posta no mercado 
do leite a través da súa propia estrutura empresarial só poderá realizar as negociacións 
das condicións dos contratos daqueles dos seus membros dos cales dispoña do mandato 
establecido no punto anterior.

6. A organización de produtores ou a asociación deberá comunicar á autoridade 
competente da comunidade autónoma ou cidade responsable do seu recoñecemento, 
antes do inicio da negociación colectiva das condicións dos contratos, o volume estimado 
de leite cru obxecto da negociación, así como o período de tempo en que se estima que 
se subministrará este volume. Anualmente, antes do 31 de xaneiro, deberán comunicar o 
volume total de leite que realmente foi obxecto de negociación colectiva durante o ano 
anterior.

7. Aínda cando non se superen os limiares referidos no número 1, a Comisión 
Nacional da Competencia poderá decidir que as negociacións das organizacións ou as 
asociacións non se poidan realizar ou se deban reabrir, se nun caso concreto considera 
que se pode excluír a competencia ou que as pemes dedicadas á transformación de leite 
cru se poidan ver prexudicadas gravemente.

Para un desempeño adecuado da dita función, o Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente proporcionará á Comisión Nacional da Competencia a 
información que, ao respecto, esta solicite.

No caso de que a produción a que se refire a negociación corresponda a máis dun 
Estado membro, será a Comisión da Unión Europea a autoridade coa dita capacidade.

8. O leite cru suxeito a unha obriga de subministración derivada da pertenza dun 
gandeiro a unha cooperativa non poderá ser obxecto de negociación colectiva por parte 
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dunha organización de produtores diferente daquela que constitúa ou da que forme parte 
a propia cooperativa, se for o caso. A tal fin, no rexistro previsto no artigo 9 deste real 
decreto establecerase un mecanismo para impedir que se produzan tales situacións.

9. O establecido neste artigo tamén será de aplicación ás asociacións.

Artigo 15. Limitacións á comercialización de leite.

1. Queda expresamente prohibida a comercialización de leite cru en España que 
non estea suxeita á sinatura dun contrato nas condicións establecidas nos artigos 10, 11 
e 12.

Así mesmo, quedan prohibidas tanto a posta no mercado de leite que non fose 
adquirido mediante a formalización dun contrato, como a posta no mercado de produtos 
lácteos elaborados en España a partir de leite cru que non fose adquirido mediante a 
formalización dun contrato.

2. Para efectos de comprobar o cumprimento desta limitación, o Ministerio de 
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e as comunidades autónomas establecerán 
os cruzamentos informáticos oportunos entre as diferentes bases de datos dispoñibles, 
no ámbito do plan de controis establecido no artigo 24 deste real decreto.

Artigo 16. Deber de información.

1. Os receptores do leite cru comunicarán, mediante soporte documental ou 
informático, á base de datos creada para tal efecto polo Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente, en colaboración coa Organización Interprofesional 
Láctea, para cuxos efectos poderá celebrar o correspondente convenio, os datos mínimos 
establecidos no anexo III deste real decreto e os que se poidan establecer por orde do 
ministro de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente relativos a cada contrato subscrito 
por eles, nun prazo máximo dun mes desde a subscrición do contrato.

2. Para tal fin, a Organización Interprofesional Láctea facilitará un modelo para o 
envío de datos, así como a descrición da estrutura do ficheiro informático que se poderá 
utilizar para o envío da información e dos informes periódicos establecidos no número 6 
do artigo 11.

3. A información enviada á base de datos será procesada pola Organización 
Interprofesional Láctea, que, en caso de encontrar anomalías nela, deberá proceder a 
comunicalas ao receptor de leite cru, co obxectivo de que estas sexan emendadas. No 
caso de que as ditas anomalías non sexan corrixidas no prazo máximo de 15 días desde 
a súa comunicación, a Organización Interprofesional Láctea procederá a comunicalas á 
autoridade competente da comunidade autónoma do receptor do leite.

4. Así mesmo, a información contida na base de datos poderá ser procesada polo 
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente ou, se é o caso, pola 
organización interprofesional recoñecida, unicamente para fins estatísticos de acordo coa 
súa normativa reguladora.

5. En ningún caso os operadores poderán acceder á información cun grao de 
desagregación tal que poidan obter ou inferir conclusións sobre as estratexias e os 
comportamentos individualizados dos seus competidores.

A información desagregada recollida para os efectos do cumprimento deste artigo non 
poderá ser utilizada para usos distintos do control administrativo previsto nesta norma, 
nin ser revelada ou trasladada a operadores individuais ou a organizacións ou asociacións.

6. As autoridades competentes das comunidades autónomas ou cidades de Ceuta e 
Melilla comunicarán anualmente á Dirección Xeral de Producións e Mercados Agrarios do 
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, antes do 15 de febreiro de cada 
ano, o volume total de leite suxeito a negociación colectiva durante o ano anterior, que 
lles fose comunicado polas organizacións ou pola asociación, en cumprimento do número 
6 do artigo 14 do presente real decreto.
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CAPÍTULO IV

A Organización Interprofesional Láctea

Artigo 17. Finalidades da Organización Interprofesional Láctea.

De acordo co artigo 3 da Lei 38/1994, do 30 de decembro, e co número 4 do artigo 
123 Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Consello, do 22 de outubro de 2007, a 
Organización Interprofesional Láctea desenvolverá unha ou varias das seguintes 
finalidades:

a) Levar a cabo actuacións que permitan un mellor coñecemento, unha maior 
eficiencia e unha maior transparencia da produción e dos mercados, mediante a 
publicación de datos estatísticos sobre prezos, volumes e duración de contratos 
concluídos e proporcionar análises da evolución futura do mercado a nivel rexional, 
nacional e internacional.

b) Mellorar a calidade dos produtos e de todos os procesos que interveñen na cadea 
agroalimentaria, mediante o desenvolvemento de métodos e instrumentos e efectuando o 
seguimento desde a súa fase de produción ata a súa chegada ao consumidor final.

c) Contribuír a unha mellor coordinación da posta no mercado dos produtos do 
sector do leite e os produtos lácteos, en particular mediante traballos de investigación e 
estudos de mercado.

d) Promover e difundir o coñecemento das producións, en particular mediante a 
divulgación da información e investigación necesarias para orientar a produción cara a 
produtos máis adaptados ás necesidades do mercado e aos gustos e aspiracións dos 
consumidores, especialmente en materia de calidade dos produtos e protección do 
ambiente, e facilitando a información adecuada aos consumidores.

e) Realizar actuacións que teñan por obxecto unha mellor defensa do ambiente e a 
busca de métodos que permitan limitar o uso de produtos veterinarios, mellorar a xestión 
doutros insumos e mellorar a seguridade dos alimentos e a saúde dos animais.

f) Mantemento e desenvolvemento do potencial de produción do sector lácteo, 
especialmente mediante a innovación, investigación e desenvolvemento para crear 
produtos con valor engadido e máis atractivos para o consumidor.

g) Elaboración de contratos tipo compatibles coa lexislación comunitaria, tendo en 
conta a necesidade de conseguir condicións equitativas de competencia e de evitar as 
distorsións do mercado. No suposto de que estes modelos conteñan indicadores de 
mercado, deberán ser obxectivos e transparentes, e non poderán, en ningún caso, ser 
manipulables ou encubrir a fixación de prezos mínimos.

h) Exercer, se for o caso, funcións relativas ás relacións contractuais no sector 
lácteo e, en particular, a mencionada no número 6 do artigo 11 e no artigo 16, conforme o 
establecido no dereito da Unión Europea, salvagardando o cumprimento da normativa de 
defensa da competencia.

i) Promoción do consumo de leite e produtos lácteos nos mercados interiores e 
exteriores e subministración de información ao respecto. Exploración de posibles 
mercados de exportación.

j) Revalorizar o potencial da agricultura ecolóxica e protexer e promover a dita 
agricultura, así como a elaboración de produtos con denominación de orixe, selos de 
calidade e indicacións xeográficas, e fomentar a produción integrada ou doutros métodos 
de produción respectuosos do ambiente.

Artigo 18. Acordos, decisións e prácticas concertadas no sector lácteo.

No marco do establecido no artigo 7 da Lei 38/1994, do 30 de decembro, reguladora 
das organizacións interprofesionais agroalimentarias, que establece que estas se 
axustarán, para a adopción dos seus acordos, ás normas e aos principios recollidos na 
Lei 15/2007, do 3 de xullo, de defensa da competencia, e ás disposicións reguladoras 
desta materia no dereito comunitario; a Organización Interprofesional Láctea (INLAC) 
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recoñecida conforme a citada lei poderá alcanzar acordos, decisións e prácticas 
concertadas, nas condicións establecidas no presente artigo, que teñan por obxecto levar 
a cabo as actividades previstas no artigo 123, número 4, alínea c), do Regulamento (CE) 
n.º 1234/2007, do Consello, do 22 de outubro de 2007.

En ningún caso poderán alcanzarse acordos, decisións ou prácticas concertadas que:

a) Estean relacionados coa partición de mercados.
b) Poidan afectar o correcto funcionamento da organización do mercado.
c) Poidan producir distorsións da competencia.
d) Supoñan a fixación de prezos.
e) Poidan crear discriminación ou eliminar a competencia en relación dunha 

proporción importante dos produtos de que se trate.

Artigo 19. Condicións para a aprobación dos acordos, decisións e prácticas concertadas.

1. A validez e eficacia dos acordos, decisións e prácticas concertadas a que se refire 
o artigo anterior queda suxeita á súa aprobación pola Comisión da Unión Europea nos 
termos establecidos nos puntos seguintes, en cumprimento do artigo 177 bis do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Consello, do 22 de outubro de 2007.

2. A Organización Interprofesional Láctea recoñecida deberá notificar á Comisión da 
Unión Europea e ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente os acordos, 
decisións e prácticas concertadas alcanzados. A Comisión poderá requirir á Organización 
Interprofesional Láctea a documentación adicional que necesite e disporá dun prazo de 
tres meses desde a recepción de toda a documentación requirida para declarar os ditos 
acordos, decisións e prácticas incompatibles coa normativa da Unión.

No caso de que, transcorrido este prazo, a Comisión comprobe que non se cumpren 
as condicións para non aplicar o artigo 101.1 do TFUE, poderá adoptar unha decisión 
pola que se declare a súa aplicación, de conformidade co establecido no número 5 do 
artigo 117.bis do Regulamento (CE) n.º 1234/2007, do Consello, do 22 de outubro de 
2007.

3. Os acordos, decisións e prácticas concertadas non poderán ter efectos ata que 
transcorrese o prazo indicado no punto anterior.

4. No caso de que os acordos, decisións e prácticas teñan carácter plurianual, a 
notificación do primeiro ano será válida para os anos seguintes do acordo. A Comisión 
poderá en calquera momento, por iniciativa propia ou a pedimento dalgún Estado 
membro, declarar a súa incompatibilidade.

CAPÍTULO V

Regulación de oferta en queixos

Artigo 20. Medidas para a regulación da oferta.

As organizacións de produtores e as organizacións interprofesionais recoñecidas en 
aplicación do presente real decreto, e os grupos de operadores a que se refire o artigo 5, 
número 1 do Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Consello, do 20 de marzo, sobre a 
protección das indicacións xeográficas e das denominacións de orixe dos produtos 
agrícolas e alimenticios, poderán solicitar ás autoridades competentes o establecemento 
de normas vinculantes para a regulación da oferta de queixos que se beneficien dunha 
denominación de orixe protexida (en diante DOP) ou dunha indicación xeográfica 
protexida (en diante IXP), de conformidade co establecido no artigo 2, número 1, alíneas 
a) e b), do Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Consello, do 20 de marzo, nas condicións 
establecidas no presente capítulo.

Artigo 21. Presentación da solicitude para a adopción de medidas.

1. As solicitudes poderán presentarse en calquera dos rexistros a que se refire o 
artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, e dirixiranse ao órgano competente da 
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comunidade autónoma en que radique a sede efectiva da organización no caso de DOP e 
IXP cuxo ámbito se reduza a unha comunidade autónoma, ou ao Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente no caso de DOP e IXP cuxo ámbito supere unha 
comunidade autónoma, e incluirán as posibles normas propostas para a regulación da 
oferta.

As solicitudes poderanse presentar por medios electrónicos, polo menos aquelas 
cuxa tramitación corresponde á Administración xeral do Estado, de acordo co disposto na 
Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

2. No caso das solicitudes dirixidas ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e 
Medio Ambiente, o órgano competente para a súa tramitación será a Dirección Xeral de 
Producións e Mercados Agrarios, logo do informe da Dirección Xeral da Industria 
Alimentaria.

3. A solicitude deberá incluír un acordo previo entre as partes na zona xeográfica 
establecida de acordo co artigo 4, número 2, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 
510/2006 do Consello, do 20 de marzo, subscrito como mínimo entre dúas terceiras 
partes dos produtores de leite ou os seus representantes que supoñan polo menos dúas 
terceiras partes do leite cru utilizado para a fabricación de queixos aos cales se refire o 
artigo 21 deste real decreto.

4. A autoridade competente da comunidade autónoma ou o Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente segundo o ámbito competencial, no caso de que o 
consideren necesario, poderán exixir que o acordo previo establecido no punto anterior 
se celebre entre as dúas terceiras partes dos produtores do dito queixo que representen 
polo menos dúas terceiras partes da produción dese queixo na zona xeográfica 
establecida de acordo co artigo 4, número 2, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 510/2006 
do Consello, do 20 de marzo.

Artigo 22. Resolución da solicitude.

1. O órgano competente resolverá, á vista da solicitude presentada, establecer ou 
non medidas para a regulación da oferta, especificando a lista de medidas aplicables 
incluídas na dita resolución e o período de tempo da súa aplicación, que será como 
máximo de tres anos, prorrogables logo de nova solicitude.

No caso das solicitudes dirixidas ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 
Ambiente, o órgano competente para a súa tramitación será a Dirección Xeral de 
Producións e Mercados Agrarios, logo do informe da Dirección Xeral da Industria 
Alimentaria.

2. Salvo norma en contrario da comunidade autónoma correspondente, o prazo 
máximo para ditar e notificar a resolución expresa será de seis meses, contados desde a 
data en que a solicitude tivese entrada no rexistro do órgano competente para a súa 
tramitación. Transcorrido o dito prazo sen que se ditase e notificase a resolución, a 
solicitude entenderase estimada por silencio administrativo.

3. As ditas medidas serán comunicadas, se é o caso, pola autoridade competente 
da comunidade autónoma ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, 
nos tres días seguintes ao asinamento da resolución. O Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente comunicará á Comisión da Unión Europea todas as 
resolucións ditadas nun prazo máximo dunha semana.

De conformidade co establecido no artigo 126.quinquies do Regulamento (CE) n.º 
1234/2007, do Consello, do 22 de outubro de 2007, polo que se crea unha organización 
común de mercados agrícolas e se establecen disposicións específicas para determinados 
produtos agrícolas, a Comisión da Unión Europea poderá adoptar en calquera momento 
actos de execución que exixan a derrogación das medidas para a regulación da oferta en 
queixos contida neste capítulo, se comproba que non se respectan as condicións 
establecidas no artigo 23, impiden ou distorsionan a competencia nunha parte substancial 
do mercado interior, menoscaban o libre comercio ou comprometen o logro dos obxectivos 
do artigo 39 TFUE.
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Artigo 23. Normas para a regulación da oferta.

As normas establecidas pola autoridade competente para regular a oferta deberán 
cumprir os seguintes requisitos:

a) Só regularán a oferta do produto de que se trate e terán por obxecto adecuar a 
oferta do dito queixo á demanda.

b) Só producirán efecto no produto de que se trate.
c) Non prexudicarán o comercio de produtos distintos dos afectados polas normas.
d) Non terán por obxecto ningunha transacción posterior á primeira comercialización 

do queixo de que se trate.
e) Non permitirán a fixación de prezos, incluídos os fixados con carácter indicativo 

ou de recomendación.
f) Non bloquearán unha porcentaxe excesiva do produto de que se trate, que doutro 

modo quedaría dispoñible.
g) Non darán lugar a discriminación, non suporán un obstáculo para os novos 

operadores do mercado, nin afectarán negativamente os pequenos produtores.
h) Contribuirán a manter a calidade ou o desenvolvemento do produto de que se 

trate.

CAPÍTULO VI

Control e réxime sancionador

Artigo 24. Control oficial.

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, en colaboración coas 
comunidades autónomas, establecerá un plan de controis para comprobar o cumprimento 
deste real decreto, que incluirá, entre outros aspectos:

a) A porcentaxe de controis administrativos e sobre o terreo que se realizarán.
b) As pautas para a realización dos controis oficiais.

Os controis poderán realizarse sobre o subministrador do leite ou sobre o seu 
receptor.

Estes controis poderanse compatibilizar con calquera outro realizado pola mesma 
autoridade competente e sen prexuízo da eventual aplicación da normativa de 
competencia.

Artigo 25. Réxime sancionador.

As infraccións cometidas contra o disposto neste real decreto serán sancionadas de 
acordo co establecido no Real decreto 1945/1983, do 22 de xuño, polo que se regulan as 
infraccións e sancións en materia de defensa do consumidor e da produción 
agroalimentaria, e, se é o caso, na Lei 38/1994, do 30 de decembro, así como na 
normativa estatal ou autonómica de aplicación, sen prexuízo da normativa vixente de 
defensa da competencia, no que esta resulte de aplicación.

Disposición adicional primeira. Excepcións.

A excepción recollida no artigo 12 farase extensiva ás sociedades agrarias de 
transformación (SAT) por concorrer sobre elas características análogas ás das 
cooperativas, sendo ambas as dúas fórmulas asociativas do sector agrario, que, 
diferenciándose das estruturas clásicas mercantís ou de capital, asocian directamente os 
titulares das explotacións agrícolas ou gandeiras.
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Disposición adicional segunda. Recoñecemento da Organización Interprofesional 
Láctea.

Recoñécese, para os efectos do artigo 123 do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do 
Consello, do 22 de outubro de 2007, a Organización Interprofesional Láctea recoñecida 
mediante a Lei 38/1994, do 30 de decembro, reguladora das organizacións 
interprofesionais.

Disposición transitoria primeira. Contratos-tipo homologados subscritos.

Os contratos-tipo homologados subscritos conforme a Lei 2/2000, do 7 de xaneiro, 
reguladora dos contratos tipo dos produtos agroalimentarios, e o Real decreto 686/2000, 
do 12 de maio, polo que se aproba o regulamento da dita lei, e que estean en vigor na 
data de aplicación do presente real decreto, consideraranse válidos para os efectos da 
presente normativa, sempre que cumpran todos os requisitos establecidos no capítulo III.

Disposición transitoria segunda. Organizacións e asociacións recoñecidas e rexistradas.

As organizacións ou asociacións recoñecidas e rexistradas en cumprimento do Real 
decreto 460/2011, do 1 de abril, polo que se regula o recoñecemento das organizacións 
de produtores de leite e das organizacións interprofesionais no sector lácteo e se 
explicitan as decisións de España sobre a contratación no sector lácteo en relación coa 
normativa europea que modificará para o sector lácteo o Regulamento (CE) n.º 1234/2007 
do Consello, consideraranse recoñecidas e rexistradas en cumprimento do presente real 
decreto sempre que cumpran os requisitos establecidos no capítulo II.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Queda derrogado o Real decreto 460/2011, do 1 de abril, polo que se regula o 
recoñecemento das organizacións de produtores de leite e das organizacións 
interprofesionais no sector lácteo e se explicitan as decisións de España sobre a 
contratación no sector lácteo en relación coa normativa europea que modificará para o 
sector lácteo o Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Consello.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Orde ARM/3159/2011, do 11 de 
novembro, pola que se regula o Rexistro nacional de organizacións e asociacións de 
organizacións de produtores de leite.

A alínea g) do artigo 1 da Orde ARM/3159/2011, do 11 de novembro, pola que se 
regula o Rexistro nacional de organizacións e asociacións de organizacións de produtores 
de leite, queda redactada como segue:

«g) NIF, códigos de explotación REGA dos titulares membros da organización, 
data de incorporación e/ou baixa na organización e, se é o caso, volume de leite 
achegado para a negociación colectiva dos contratos, así como o período de 
subministración do dito volume por especie, de cada un dos membros.»

Disposición derradeira segunda. Título competencial.

O presente real decreto dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.13ª da 
Constitución, que reserva para o Estado a competencia exclusiva en materia de bases e 
coordinación da planificación xeral da actividade económica.

Disposición derradeira terceira. Facultade de desenvolvemento e modificación.

Facúltase o ministro de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente para adaptar ás 
exixencias derivadas da normativa comunitaria os anexos, as datas e os prazos deste 
real decreto.
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Disposición derradeira cuarta. Gastos de funcionamento.

O disposto neste real decreto non suporá incremento de dotacións, retribucións, 
axudas de custo ou outros gastos de persoal.

Disposición derradeira quinta. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no 
«Boletín Oficial del Estado», agás os capítulos III e V, que entrarán en vigor o 3 de outubro 
de 2012.

Dado en Madrid o 28 de setembro de 2012.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Agricultura, Alimentación e de Medio Ambiente, 
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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ANEXO I

Produción comercializable mínima

Península Illes Balears, Canarias
e denominacións de calidade (1)

Vaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 toneladas 10.000 toneladas
Ovella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 toneladas 1.000 toneladas
Cabra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 toneladas 1.000 toneladas

(1) Inclúe as seguintes denominacións de calidade: indicacións xeográficas protexidas, denominacións de 
orixe protexidas, especialidades tradicionais garantidas, gandaría ecolóxica e gandaría integrada.

ANEXO II

Documentación mínima que se incluirá na solicitude

1. Autorización expresa ao órgano xestor para comprobar os datos mediante 
consulta ao Sistema de verificación de datos de identidade previsto no número 3 do artigo 
único do Real decreto 522/2006, do 28 de abril, polo que se suprime a achega de 
fotocopias de documentos de identidade nos procedementos administrativos da 
Administración xeral do Estado e dos seus organismos públicos vinculados ou 
dependentes, ou, no seu defecto, fotocopia compulsada do citado documento.

2. Acreditación do representante legal da organización.
3. Documentación acreditativa da personalidade xurídica da entidade.
4. Relación dos NIF dos titulares das explotacións e dos códigos REGA das 

explotacións pertencentes aos produtores da organización, por especies.
5. Declaración da organización en relación a que dispón dos compromisos 

individuais dos produtores integrantes de permanencia polo menos dous anos na 
organización e de comunicación de baixa no prazo establecido pola organización.

6. Declaración da organización en relación a se realiza a posta no mercado do leite 
a través da súa propia estrutura ou non.

7. Copia dos estatutos da organización.
8. Se for o caso, declaración da organización en relación a que dispón dos mandatos 

e compromisos individuais dos produtores integrantes para realizar a negociación colectiva.

ANEXO III

Datos mínimos do contrato

1. Identificación das partes.
2. Obxecto do contrato.
3. Prezo que se pagará pola subministración, que deberá:

– Ser fixo e figurar no contrato, ou
– Calcularse combinando varios factores establecidos no contrato, que poden incluír 

indicadores de mercado que reflictan os cambios nas condicións do mercado, o volume 
subministrado e a calidade ou composición do leite cru subministrado.

4. Volume que debe ser subministrado: incluirase a marxe de tolerancia en 
porcentaxe acordada tanto para o período de vixencia do contrato, como para cada un 
dos subperíodos definidos polas partes asinantes do contrato. Os subperíodos nunca 
serán inferiores a un mes.

5. Calendario de subministracións.
6. Duración do contrato. Admitirá un contrato de duración indefinida con cláusula de 

rescisión.
7. Condicións de pagamento: prazos e procedementos.
8. Modalidades de recollida ou subministración.
9. Regras aplicables en caso de forza maior.
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