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pública, per part dels productors i tenidors de blat, sobre 
superfícies de conreu, produccions, existències, destina-
cions o altres aspectes rellevants de la regulació. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.–El Govern ha d’adoptar les mesures finance-
res i pressupostàries necessàries per garantir el compli-
ment de les funcions del Servei Nacional de Productes 
Agraris (SENPA), en les noves condicions de regulació del 
mercat del blat. 

Segona.–Es faculta el Govern i els ministeris correspo-
nents perquè, en l’àmbit de les seves respectives compe-
tències, dictin totes les disposicions que siguin necessà-
ries per al compliment del que estableix aquesta Llei. 

Tercera.–El Govern ha d’establir el règim de preus per 
a les farines panificables adequat a les noves circumstàn-
cies de regulació del mercat blader. 

Quarta.–Aquesta Llei entra en vigor l’1 de juny de 
1984. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
Primera.–En les tres primeres campanyes a partir de 

l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern ha d’establir 
les mesures financeres i pressupostàries necessàries per 
facilitar l’adaptació dels diferents operadors comercials i 
industrials, preferentment els agricultors i les seves enti-
tats associatives, a les noves condicions de regulació del 
mercat. 

Segona.–Per a la campanya 84/85, el Govern ha de 
garantir que la xarxa de sitges del SENPA, que habitual-
ment funcionaven en campanyes anteriors, continuï 
oberta des de l’inici de la recol·lecció en cada zona per tal 
d’assegurar els lliuraments de la collita de blat als preus 
de garantia. 

En campanyes successives, les sitges que continuïn 
administrades pel SENPA han de cobrir els objectius que 
es determinen al paràgraf anterior. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera.–El Govern ha d’establir el règim d’exaccions 
compensatòries de preus que tinguin per finalitat l’orde-
nació de la producció i el consum de productes agraris i 
alimentaris. 

Segona.–En els decrets de regulació de campanya, el 
Govern ha d’habilitar una línia de finançament especial 
que garanteixi als agricultors, a les entitats associatives i 
a les cooperatives la possibilitat d’emmagatzematge de 
les seves collites. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queda derogat el Decret llei d’ordenació bladera de 23 
d’agost de 1937, així com totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que preceptua aquesta Llei. 

Per tant, 
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir. 

Palau de la Zarzuela, Madrid, 29 de maig de 1984.

JUAN CARLOS R. 

El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
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regulen la producció i el comerç del blat i els 
seus derivats. («BOE» 129, de 30-5-1984.)

JUAN CARLOS I, 

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.
Les actuals circumstàncies econòmiques i internacio-

nals exigeixen la introducció de profundes modificaci-
ons en el marc legal tradicional de la producció i el 
comerç del blat i els seus derivats, constituït essencial-
ment pel Decret llei d’ordenació bladera de 23 d’agost de 
1937, dictat sota pressupòsits polítics, institucionals i 
econòmics radicalment diferents dels que actualment 
informen la vida nacional. 

Aquestes modificacions han d’afectar necessàriament 
la producció i el comerç interior del blat, amb vista a faci-
litar la seva adaptació al marc legal dominant a l’Europa 
comunitària. Raons de prudència aconsellen, tanmateix, 
que es mantingui de moment l’actual ordenació del 
comerç exterior, en règim de comerç d’estat gestionat pel 
Servei Nacional de Productes Agraris (SENPA). 

Les mateixes raons fan necessari preveure la necessi-
tat d’establir l’obligatorietat de subministrar a l’Adminis-
tració pública, per part dels productors i tenidors del blat 
i els seus derivats, la informació sobre produccions i tràfic 
del cereal que sigui necessària per a la seva ordenació 
adequada. 

El SENPA, que ha estat la pedra angular de la regulació 
fins ara, veu modificada una de les seves funcions amb la 
nova ordenació proposada, la de comprador i venedor únic 
de blat, amb destinació a farina panificable, i en conserva 
la resta —continua com a garant últim de compra—, així 
com la seva dependència orgànica, exempcions fiscals i 
altres drets reconeguts per la legislació vigent. 

El trànsit a la nova situació comercial exigeix l’adop-
ció de les mesures pressupostàries i financeres necessà-
ries per garantir el funcionament correcte del SENPA en el 
nou marc de regulació del mercat, així com per a l’adapta-
ció adequada dels operadors comercials i industrials, i 
molt especialment els agricultors i les seves associacions, 
dels quals s’espera un protagonisme prioritari, a la nova 
situació. 

Finalment i tenint en compte que l’etapa final del pro-
cés que s’obre amb aquesta disposició és la liberalització 
plena del comerç del blat, interior i exterior, es fa impres-
cindible establir el curs legal necessari per perfeccionar 
l’actual règim de les exaccions compensatòries de preus, 
mecanisme indispensable per a una ordenació adequada 
de la producció i el consum. 

Article únic. 

1. La producció i el comerç interior del blat es regei-
xen pels principis de llibertat de producció, circulació i 
preus, en el marc de l’economia de mercat. 

2. Les normes de regulació de campanya s’han d’es-
tablir d’acord amb el règim general que preveu la Llei 
26/1968, de 20 de juny, sobre creació del Fons d’Ordena-
ció i Regulació de Produccions i Preus Agraris. Així mateix, 
i sense perjudici d’altres mètodes, poden establir l’obliga-
torietat de subministrar informació a l’Administració 




