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tenor literal següent referides a la versió en llengua
catalana:

A la segona part de l’annex III, a la columna d) del
següent número d’ordre. Pàgina del Butlletí núm. 1492:

On diu: Ha de dir:
62. Musketone

(número CAS
81-15-2):

a) 1,0 per 100
en perfums.

b) 0,4 per 100
en colònies.

c) 0,03 per 100
en altres pro-
ductes.

a) 1,4 per 100
en perfums.

b) 0,56 per 100
en colònies.

c ) 0 , 0 4 2 p e r
100 en altres
productes.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

3064 REIAL DECRET 216/2004, de 6 de febrer, pel
qual es modifica el Reial decret 684/2002,
de 12 de juliol, sobre regulació del sector del
tabac cru. («BOE» 43, de 19-2-2004.)

El Reial decret 684/2002, de 12 de juliol, sobre regu-
lació del sector del tabac cru, desplega en l’àmbit intern
el Reglament (CEE) núm. 2075/92 del Consell, de 30
de juny de 1992, pel qual s’estableix l’organització comu-
na de mercat en el sector del tabac cru, així com les
normes comunitàries que l’apliquen.

Per evitar que se superin els llindars de garantia assig-
nats a Espanya, que fixa el Consell de la Unió Europea
per a tres collites consecutives, o que quedin recursos
sobrants a falta d’utilització, el Reial decret esmentat
atribueix al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
la gestió íntegra i global de les quotes, i adapta els llindars
assignats per a cada una de les varietats de tabac en
funció de la producció efectiva, per garantir la seva plena
utilització a demanda dels productors.

En relació amb diversos preceptes del Reial decret
esmentat, el Govern de la Nació ha estat requerit d’in-
competència pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant un Acord del Consell de Ministres, de 4
d’octubre de 2002, el Govern va acceptar parcialment
el requeriment esmentat. En aquest acord es parteix de
la base que, en el cas del tabac, les quotes es vinculen
als productors i, per tant, l’eventual fixació d’un sistema
descentralitzat, basat en l’assignació fixa de quotes per
territori, resultaria contrària al model configurat per a
la gestió d’aquests ajuts. La mobilitat de quotes entre
productors o organitzacions de productors de diferents
comunitats autònomes impedeix, així mateix, l’assigna-
ció d’una quota fixa a cada comunitat autònoma per
cada varietat comercial i obliga a establir mecanismes
que permetin reflectir la realitat d’aquest sector.

En els termes descrits, es modifica el Reial decret
684/2002, de 12 de juliol, de manera que s’instrumen-
ten els mecanismes que permetin que les comunitats
autònomes exerceixin les seves competències respecte
a les quotes dels seus productors, sense desvirtuar el
dret que els assisteix a la seva lliure disposició, ja sigui
mitjançant transferències d’explotació, ja sigui mitjan-
çant cessions o qualsevol tipus de moviment reconegut
de quota de tabac.

Cada comunitat autònoma és competent respecte a
les quotes i la seva gestió, corresponents a les explo-
tacions de les agrupacions de productors o dels pro-
ductors individuals no integrats a una agrupació, que
radiquin íntegrament al seu territori. Per la seva banda,
l’Administració General de l’Estat és competent en els
casos en què les explotacions de productors individuals
no integrats a una agrupació o d’agrupacions s’estenguin
a més d’una comunitat autònoma.

En conseqüència, els annexos del Reial decret
684/2002, de 12 de juliol, no es modifiquen, però són
obligatoris només quan l’òrgan competent sigui el Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

El reconeixement de les competències de les comu-
nitats autònomes per participar en la gestió de les quotes
de producció obliga a reforçar els instruments de co�a-
boració entre administracions públiques. Per aquest
motiu s’introdueix, al Reial decret 684/2002, de 12 de
juliol, una regulació completa sobre les obligacions d’in-
formació respectives en cada un dels àmbits de gestió
afectats.

Es corregeix, així mateix, un error que es va produir
a l’article 25.5 del Reial decret 684/2002, de 12 de
juliol, en traslladar de manera inexacta el que disposa
la normativa comunitària quant a la devolució parcial
de la garantia constituïda en so�icitar un avançament
de la prima. D’acord amb això, el 50 per cent d’aquella
s’ha de tornar quan s’hagin realitzat lliuraments en la
proporció necessària per tenir dret al pagament del 50
per cent de la prima, en lloc del cinc per cent, que figura
a l’actualitat.

Finalment, s’ajusta el Reial decret 684/2002, de 12
de juliol, a les prescripcions del Reial decret 327/2003,
de 14 de març, pel qual es regula el règim dels orga-
nismes pagadors i de coordinació amb el FEOGA-
Garantia, i es puntualitza la competència del Fons Espa-
nyol de Garantia Agrària per a la coordinació del paga-
ment de les primes i dels controls sobre la contractació
i lliuraments de tabac.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 6 de febrer de 2004,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 684/2002,
de 12 de juliol, sobre regulació del sector del tabac
cru.

El Reial decret 684/2002, de 12 de juliol, sobre regu-
lació del sector del tabac cru, es modifica en els termes
següents:

U. L’article 2 queda redactat de la manera següent:
«Article 2. Determinació i gestió de quotes.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, dins el límit dels llindars de garantia establerts
de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 9 del
Reglament (CEE) núm. 2075/92 del Consell, de
30 de juny de 1992, pel qual s’estableix l’orga-
nització comuna de mercats en el sector del tabac
cru, distribueix les quotes corresponents a cada
grup de varietats per a cada període de tres collites
consecutives, per a la seva gestió per part de les
comunitats autònomes o del propi Ministeri d’A-
gricultura, Pesca i Alimentació.

2. Les quotes corresponents a cada grup de
varietats per a tres collites consecutives es distri-
bueixen als productors individuals no integrats a
una agrupació i a les agrupacions de productors
de forma proporcional a la mitjana de les quantitats
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lliurades a les empreses de primera transformació
(en endavant, lliuraments) per cada productor indi-
vidual o agrupació de productors durant els tres
anys anteriors a l’any de l’última collita (període
de referència), de conformitat amb les disposicions
del títol II del Reglament (CEE) núm. 2075/92 i
del títol V del Reglament (CE) núm. 2848/98 de
la Comissió, de 22 de desembre de 1998, pel qual
s’estableixen les disposicions d’aplicació del Regla-
ment (CEE) núm. 2075/92 del Consell, respecte
al règim de primes, les quotes de producció i l’ajuda
específica que es concedeix a les agrupacions de
productors en el sector del tabac cru.

3. Dins de cada període triennal, el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de determinar
anualment les quotes que correspon gestionar a
les comunitats autònomes per grups de varietats,
atesos els aspectes que regula l’article següent, així
com els moviments de quotes entre productors
aprovats l’any anterior, les possibles modificacions
de les quotes per reduccions legalment previstes
o per resolucions administratives o judicials i les
quantitats procedents de quotes de producció no
utilitzades per subscriure contractes.

4. L’import de quotes que correspon gestionar
a cada comunitat autònoma resulta de la suma de
les següents:

a) Quotes assignades als productors indivi-
duals no integrats a cap agrupació, la quota íntegra
de les quals procedeixi de les zones de producció
reconegudes del territori d’aquesta comunitat.

b) Quotes assignades a les agrupacions de pro-
ductors d’àmbit estrictament autonòmic, entenent
com a tals aquelles en què els seus productors
membres tinguin la totalitat de les seves explota-
cions de conreu a la comunitat autònoma.

5. L’import no distribuït de conformitat amb el
que preveu l’apartat anterior l’ha de gestionar el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
de dictar la resolució que correspongui a proposta
de la comunitat autònoma en què s’hagi de pre-
sentar la so�icitud, excepte en els casos en què
aquest Reial decret disposi expressament el con-
trari.

6. Els òrgans competents de les comunitats
autònomes han d’aplicar el règim de quotes que
regulen els capítols I a VI, ambdós inclusivament,
d’aquest Reial decret.

La gestió dels moviments de quotes entre pro-
ductors que regula el capítol III és competència
de les comunitats autònomes, sempre que aquests
moviments no passin, quant al seu origen i des-
tinació, del territori de la respectiva comunitat autò-
noma i tinguin lloc entre agrupacions de productors
o productors individuals no integrats en una agru-
pació les explotacions de la qual radiquin íntegra-
ment al seu territori, i és competent per gestionar
els moviments de quotes en els altres casos el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

7. La presentació de so�icituds o de certificats
de quota conforme als models recollits als annexos
d’aquest Reial decret només és obligatòria quan
l’òrgan competent per resoldre sigui el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

En els altres casos, les so�icituds o els escrits
que es presentin a l’empara d’aquest Reial decret
han de contenir, almenys, les dades incloses en
els models esmentats.»

Dos. S’hi afegeix un article 2 bis, amb la redacció
següent:

«Article 2 bis. Aspectes relatius a la determinació
de quotes.

1. Quan un productor s’incorpori a una agru-
pació de productors o l’abandoni, conserva el dret
a la seva pròpia quota.

2. Quan un productor transmeti o hagi trans-
mès la seva explotació a un altre productor, total-
ment o parcialment, inclosa la quota d’un grup de
varietats, en alguna de les collites d’un període
triennal, també es consideren transmesos els lliu-
raments de les collites corresponents a l’esmentada
quota prèvies a la transmissió, que s’acumulen a
les del productor adquiridor. A les transmissions
parcials de quota d’un grup de varietats s’ha de
respectar la proporcionalitat de la quota i els lliu-
raments transmesos respecte a la totalitat de la
quota i els lliuraments del productor.

3. Quan un productor aporti la prova que la
seva producció va ser anormalment baixa durant
una collita del seu període de referència a causa
de circumstàncies excepcionals, l’òrgan competent
per resoldre de conformitat amb l’article 2 ha de
determinar, a so�icitud de l’interessat, abans del
31 de juliol de la collita següent, la quantitat que
cal tenir en consideració en aquella collita per ela-
borar el seu certificat de quota. Aquesta quantitat
no pot ser superior a les quantitats que figurin als
certificats de quota assignats al productor per a
la collita en qüestió.

4. Les comunitats autònomes han de trametre
al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
abans del 31 d’octubre de la collita següent, les
dades relatives a les quantitats reconegudes corres-
ponents a la collita anterior, i han de remetre la
informació esmentada en suport informàtic.

5. Els productors la quota dels quals hagi aug-
mentat en una de les collites d’un període triennal
a causa d’una cessió temporal de les que defineix
l’article 11.2.a) obtenen, quan es distribueixin les
quotes, una quota de producció proporcional a la
mitjana de les quantitats lliurades, sense conside-
rar, a efectes de lliuraments d’aquella collita, els
lliuraments de producció corresponents a la cessió
temporal.

Quan l’augment en qualsevol de les collites d’un
període triennal sigui conseqüència d’una cessió
definitiva de les que defineix l’article 11.2.b), els
productors obtenen, quan es distribueixin les quo-
tes, una quota proporcional a la mitjana de les quan-
titats lliurades, inclosos els lliuraments de producció
corresponents a la cessió definitiva.»

Tres. L’article 3 passa a tenir la redacció següent:

«Article 3. Assignacions de quotes.

1. Els productors que tinguin lliuraments de
tabac reconeguts en totes o en alguna de les collites
del període de referència i no hagin transmès la
totalitat de les seves quotes abans de la data esta-
blerta a l’apartat següent tenen dret a so�icitar,
per si mateixos o a través de les seves agrupacions,
l’assignació inicial de quota per a cada període trien-
nal, així com l’assignació inicial de quotes del perío-
de triennal per a les collites del segon i tercer any
del trienni.

2. Les so�icituds anuals d’assignacions de quo-
tes s’han de presentar davant la comunitat autò-
noma en la qual radiqui tota o la major part de
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l’explotació abans del 10 de gener de l’any de la
collita, dirigides a l’òrgan competent per resoldre
de conformitat amb el que estableix l’article 2, i
han de contenir, almenys, les dades que recull l’an-
nex 1. Les agrupacions de productors que so�icitin
assignacions de quotes han d’aportar una llista
nominativa dels seus membres productors.

3. Les comunitats autònomes han de remetre
al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en
un termini de 15 dies naturals, comptats des de
la seva presentació, una proposta de resolució de
les so�icituds d’assignació de quota a les agrupa-
cions de productors i als productors individuals no
integrats a una agrupació d’àmbit supraautonòmic,
i adjuntar una còpia del suport informàtic que conté
els registres d’aquella.

4. L’òrgan competent per resoldre de confor-
mitat amb el que disposa l’article 2 ha de dictar
les resolucions a què es refereixen els apartats 5
i 6 d’aquest article i les ha de notificar als inte-
ressats, en els termes que recullen els articles 58
i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i adjuntar-hi en
suport informàtic la informació corresponent a cada
productor individual afectat.

5. De conformitat amb l’assignació triennal rea-
litzada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, l’òrgan competent ha de dictar resolució d’as-
signació de quotes per al primer any del trienni,
per grup de varietats, a les agrupacions de pro-
ductors, amb indicació de les quotes individuals
dels seus membres productors, i als productors indi-
viduals no integrats en una agrupació, que ha de
ser degudament notificada als interessats abans
del mes de març de l’any de la collita.

6. De conformitat amb l’assignació triennal rea-
litzada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, l’òrgan competent ha de dictar resolució d’as-
signació de quotes per al segon i tercer any de
cada període triennal, per grup de varietats, a les
agrupacions de productors i als productors indi-
viduals no integrats a una agrupació, que ha de
ser degudament notificada als interessats abans
del mes de març de l’any de la collita.»

Quatre. L’article 4 queda redactat de la manera
següent:

«Article 4. Modificació de les assignacions de quotes.

1. L’òrgan competent que assenyala l’article 2
pot modificar l’assignació inicial de quotes per a
cada període triennal, així com l’assignació inicial
de quotes del període triennal per a les collites
del segon i tercer any del trienni, en els casos
següents:

a) Com a conseqüència de la facultat que la
normativa vigent concedeix a les agrupacions de
productors, de distribuir de forma diferent la quota
assignada, per tal de millorar la distribució de la
producció, d’acord amb el que disposa l’article 5.5.

b) Com a conseqüència dels moviments anuals
de quotes comunicats o autoritzats, d’acord amb
el que disposa el capítol III.

c) Com a conseqüència de modificacions
anuals del llindar de garantia per a cada grup de
varietats, d’acord amb el que disposa el capítol II.

2. L’òrgan competent ha de dictar, en compli-
ment del que disposa l’apartat 1, una resolució de

modificació de la quota assignada, per grup de
varietats, a les agrupacions de productors i als pro-
ductors individuals no integrats a una agrupació
per a la contractació de cada collita, que ha de
ser degudament notificada als interessats.»

Cinc. Es modifica l’article 5, que queda redactat de
la manera següent:

«Article 5. Emissió de certificats de quotes a mem-
bres d’agrupacions de productors.
1. Quan les resolucions d’assignació o de modi-

ficació de quota per grup de varietats recaiguin
en una agrupació de productors reconeguda,
aquesta ha de comunicar la seva quota a cada
membre d’aquesta, de conformitat amb la resolució
corresponent emesa per l’òrgan competent.

2. La comunicació de la quota, corresponent
a cada membre productor de l’agrupació de pro-
ductors, s’ha de fer mitjançant l’emissió del cer-
tificat de quota corresponent, que ha de contenir,
almenys, les dades que figuren als annexos 2 A,
2 B i 2 C, d’acord amb les disposicions del capí-
tol I del títol V del Reglament (CE) núm. 2848/98.

3. Les agrupacions de productors han d’emetre
a cada membre productor, signats per l’òrgan
corresponent de l’agrupació, els diferents certificats
de quotes de producció per grup de varietats
esmentats a l’apartat anterior, en un document ori-
ginal únic on s’indiqui el nom, el número d’iden-
tificació fiscal i el domicili de l’agrupació, així com
les dades identificatives del productor individual:
nom i cognoms o raó social, número o codi d’i-
dentificació fiscal, domicili, terme municipal de con-
reu, lliuraments del període de referència, si s’es-
cau, i quota assignada. Aquests certificats s’han
de lliurar als interessats en un termini de 10 dies
naturals, comptats a partir de la data de la corres-
ponent notificació de l’assignació de quota a l’a-
grupació.

4. Les agrupacions de productors han de
comunicar a la comunitat autònoma en la qual radi-
qui tota o la major part de la seva explotació, en
un termini de cinc dies naturals, comptats a partir
de l’acabament del termini de notificació de les
corresponents certificacions de quota als produc-
tors membres de l’agrupació, els documents que
acreditin que els esmentats productors han rebut
la notificació dels seus corresponents certificats de
quotes.

5. Quan una agrupació de productors rebi les
resolucions d’assignació inicial de quota, a què es
refereixen els apartats 5 i 6 de l’article 3, pot dur
a terme una distribució diferent per tal de millorar
l’organització de la producció, amb l’acord de tots
els membres de l’agrupació.

Aquest acord s’ha de presentar davant la comu-
nitat autònoma en què radiqui la seva explotació
o la major part d’aquesta mitjançant un escrit dirigit
a l’òrgan competent per resoldre d’acord amb el
que disposa l’article 2, en el termini de 20 dies
des de la notificació de l’assignació de quota a l’a-
grupació. Si l’acord ha estat pres per una agrupació
de productors d’àmbit supraautonòmic, la comu-
nitat autònoma ha de remetre una còpia de l’acord
i una proposta de resolució al Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, així com una còpia del
suport informàtic que contingui els registres de la
proposta, en el termini de 20 dies des de la noti-
ficació de l’assignació de quota a l’agrupació.

L’òrgan competent per resoldre de conformitat
amb l’article 2 ha de dictar i notificar la resolució
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que correspongui respecte a la redistribució de quo-
tes en un termini de 10 dies naturals, comptats
a partir de la data de recepció dels documents que
assenyala el paràgraf anterior. Per a la comunicació
als productors de la nova distribució de quotes i
lliuraments en el període de referència, cal atenir-se
al que disposen els apartats anteriors.»

Sis. L’article 6 queda redactat de la manera següent:
«Article 6. Transferència de quantitats del llindar

de garantia d’un grup de varietats a un altre.
1. De conformitat amb el que estableix l’apartat

4 de l’article 9 del Reglament (CEE) núm. 2075/92,
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
de proposar, si s’escau, a través de la via corres-
ponent a la Comissió Europea, per a la seva auto-
rització, les transferències de quantitats del llindar
de garantia entre grups de varietats per a cada
collita. Aquesta proposta s’ha de fer atenent les
condicions del mercat i amb la consulta prèvia a
les comunitats autònomes, organitzacions interpro-
fessionals, productors, organitzacions de produc-
tors agraris i empreses de primera transformació
respecte a la necessitat de transferència de quan-
titats entre grups de varietats i a la seva quan-
tificació. Les comunitats autònomes han d’efectuar
el tràmit de consulta amb els productors, les orga-
nitzacions i les empreses de primera transformació
el reconeixement o l’autorització dels quals els
correspongui, i han d’informar el Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació sobre el seu resultat.

Les transferències s’han de fer segons criteris
objectius i publicats, fixats pel Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, i respectant el principi
de neutralitat pressupostària mitjançant l’aplicació,
si escau, de coeficients correctors als quilos trans-
mesos.

2. Les so�icituds de transferències de quanti-
tats per les agrupacions de productors i pels pro-
ductors individuals no integrats a una agrupació
s’han de presentar, per a cada collita, davant l’òrgan
competent de la comunitat autònoma afectada
abans de l’1 d’abril de l’any de la collita, amb l’ex-
pressió de les quantitats per a les quals se so�icita
la transferència d’un grup a un altre de varietats.
Aquestes so�icituds, almenys, han de contenir les
dades recollides a l’annex 3 i s’hi ha d’adjuntar
l’original de la resolució o del certificat de quota
del productor.

Si les transferències so�icitades transcendeixen
l’àmbit de la comunitat autònoma, aquesta ha de
remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació en un termini de 15 dies naturals, comptats
des de la seva presentació, una proposta de reso-
lució de les so�icituds, i adjuntar-hi una còpia del
suport informàtic que contingui els registres d’a-
quella. Així mateix, i dins el termini anterior, la
comunitat autònoma afectada ha d’informar el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació sobre
les so�icituds de transferències dels productors de
la seva competència.»

Set. Es modifica l’article 7, que té la redacció
següent:

«Article 7. Comunicació o so�icitud, resolució i
notificació de moviments de quotes.
1. En el cas que, en virtut del que disposa la

normativa comunitària, es transfereixin, unifiquin,
intercanviïn o cedeixin les seves quotes, amb els
seus corresponents lliuraments de referència, els
productors, amb indicació, si s’escau, de l’agrupació

de productors de la qual són membres, han de
comunicar o so�icitar aquest moviment abans del
21 de març de l’any de la collita en un escrit dirigit
a l’òrgan competent per resoldre segons el que
disposa l’article 2. La comunicació o so�icitud s’ha
de presentar davant la comunitat autònoma en què
radiqui l’explotació o la major part d’aquesta, del
productor que transmet la seva quota i contenir,
com a mínim, les dades que figuren en els annexos
4 A, 4 B i 4 C i la documentació que per a cada
cas especifica aquest Reial decret.

2. En tot cas, s’ha d’acreditar fefaentment la
titularitat de la quota que es transmet, i adjuntar
l’original de la resolució d’assignació o del certificat
de quota per al trienni del grup de varietats. En
el cas que se so�iciti més d’un moviment de la
quota d’un grup de varietats del transmissor, s’ha
d’indicar en quin expedient consta l’original d’a-
questa, i a la resta dels expedients s’hi ha d’acom-
panyar una còpia de l’original esmentat.

3. Quan el procediment afecti productors indi-
viduals no integrats a una agrupació o agrupacions
de productors d’àmbit supraautonòmic, la comu-
nitat autònoma ha d’enviar al Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, abans del 21 d’abril de
l’any de la collita, i una vegada comprovada la tota-
litat de la documentació exigida, una proposta de
resolució acompanyada dels originals dels expe-
dients de comunicació o de so�icitud ordenats per
tipus de moviment i agrupació de productors del
transmissor, i adjuntar-hi una còpia del suport infor-
màtic que contingui els registres d’aquells.

4. L’òrgan competent ha de dictar cada any
una resolució de modificació de la quota assignada
a les agrupacions de productors i als productors
individuals no integrats a una agrupació en el perío-
de triennal, resultant dels moviments de quota auto-
ritzats a cada collita per grup de varietats, que ha
de ser degudament notificada als interessats abans
de la data límit per a la contractació.

Quan el procediment afecti productors indivi-
duals o agrupacions d’àmbit estrictament autonò-
mic, la comunitat autònoma ha d’enviar al Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació una còpia del
suport informàtic que contingui els registres dels
moviments 10 dies abans de la data límit per a
la contractació.

5. Les transmissions parcials de quota d’un
grup de varietats només s’han d’autoritzar quan
la quota resultant per al transmissor i per a l’ad-
quiridor sigui, com a mínim, de 500 quilograms.»

Vuit. L’apartat 4 de l’article 11 queda redactat de
la manera següent:

«4. L’òrgan competent de la comunitat autò-
noma en què radiqui l’explotació, o la major part
d’aquesta, del productor cedent de la quota ha de
registrar l’acord que preveu l’apartat 3.c) en un ter-
mini de 15 dies naturals a partir de la seva pre-
sentació, després de comprovar que es compleixen
les condicions que assenyalen els paràgrafs a), b),
d), e), f) i g) i verificar que s’ha presentat la docu-
mentació oportuna.»

Nou. Es fa la redacció següent de l’apartat 5 de
l’article 11:

«5. Quan la cessió hagi de ser autoritzada pel
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en virtut
del que disposa l’article 2, la comunitat autònoma
li ha d’enviar, dins el termini anterior, una proposta
de resolució, acompanyada dels originals dels expe-
dients de cessió, ordenada per agrupacions de pro-
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ductors dels cedents de quotes, i adjuntar-hi una
còpia del suport informàtic que contingui els regis-
tres corresponents.

L’òrgan competent per resoldre de conformitat
amb l’article 2 ha de dictar i notificar la resolució
que correspongui en un termini de 15 dies naturals
des de la recepció de la documentació necessària.»

Deu. L’apartat 3 de l’article 13 passa a tenir la redac-
ció següent:

«3. Els productors que decideixin abandonar
el sector han de presentar una so�icitud davant
la comunitat autònoma en què radiqui tota o la
major part de la seva explotació dirigida a l’òrgan
competent per resoldre de conformitat amb l’article
2, que contingui, almenys, les dades que recull l’an-
nex 6, abans de l’1 de novembre de cada collita.
El mateix ha de fer l’agrupació de productors en
què estigui integrat el productor, si s’escau.»

Onze. L’apartat 4 de l’article 13 passa a tenir la
redacció següent:

«4. Durant un període de dos mesos, comprès
entre l’1 de novembre i el 31 de desembre, es
fa pública per l’òrgan competent la intenció de ven-
da de manera que altres productors puguin com-
prar la quota abans de la readquisició efectiva a
càrrec del FEOGA-Garantia.»

Dotze. L’apartat 2 de l’article 22 queda redactat de
la manera següent:

«2. Així mateix, excepte en cas de força major
degudament acreditada, els contractes de conreu
s’han d’enviar a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma en què estiguin ubicades les parce�es
conreades, per al seu registre, dins els 10 dies natu-
rals posteriors a la data límit fixada per a la seva
subscripció. L’òrgan esmentat, ha d’enviar còpies
de la documentació al Fons Espanyol de Garantia
Agrària, el qual, en cas que la transformació del
tabac es faci en un altre Estat membre, ha de trans-
metre de forma immediata, a través del curs corres-
ponent, una còpia del contracte registrat a l’orga-
nisme competent de l’Estat esmentat.»

Tretze. L’apartat 7 de l’article 26 passa a tenir la
redacció següent:

«7. L’òrgan competent de la comunitat autò-
noma ha d’enviar al Fons Espanyol de Garantia
Agrària abans del 15 de juny de la collita següent,
amb les especificacions que aquest determini, les
dades relatives als lliuraments realitzats per les
agrupacions i els productors individuals i sotmesos
a control, corresponents a la collita anterior, correc-
tament validats.»

Catorze. L’apartat 5 de l’article 25 queda redactat
de la manera següent:

«5. El 50 per cent de la garantia constituïda
s’ha de tornar quan s’hagi assolit el 50 per cent
de la prima per pagar, d’acord amb els lliuraments
de tabac realitzats, i la resta de la garantia quan
s’hagi deduït de l’import total de la prima per pagar
l’import total de l’avançament concedit.»

Quinze. El segon paràgraf de l’article 28 té la redac-
ció següent:

«En cas de moviment de tabac cru amb des-
tinació a transformació i condicionament en un altre
Estat membre o a països tercers, l’òrgan competent

de la comunitat autònoma ho ha de posar en
coneixement del Fons Espanyol de Garantia Agrària
de manera immediata a efectes del seu seguiment.
Això mateix també és aplicable respecte al tabac
cru procedent d’altres estats membres o de països
tercers.»

Setze. L’article 31 es modifica de la manera
següent:

«Article 31. Co�aboració entre administracions
públiques en la determinació i gestió de quotes.

1. Les administracions competents s’han de
comunicar qualsevol modificació de les quotes
assignades als productors que tingui incidència en
l’import global de la quota que els correspongui
gestionar, i han de comunicar qualsevol increment
o disminució d’aquesta en el moment en què es
produeixi. En particular, han de comunicar la infor-
mació següent:

a) Altes i baixes al si de les agrupacions de
productors que determinin un canvi d’adscripció
de l’Administració competent per a la gestió de
la part de la quota corresponent que s’integra a
l’organització o se’n segrega.

b) Qualsevol transferència d’explotació que tin-
gui lloc entre productors de diferent comunitat
autònoma o integrats a agrupacions de productors
de competència d’una altra Administració, per l’im-
port exacte del percentatge de quota objecte de
transferència, amb l’expressió de la informació
detallada sobre la quota objecte de transferència.

c) Qualsevol unificació o cessió temporal o defi-
nitiva de quotes que tingui lloc entre productors
o agrupacions de productors que determini un can-
vi en la seva gestió.

d) Qualsevol intercanvi de quotes entre produc-
tors individuals no integrats en cap organització
o entre organitzacions de productors de diferents
comunitats autònomes.

2. L’intercanvi d’informació s’ha de fer en
suport informàtic i s’hi han d’incloure, com a mínim,
les dades que estableixi el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació per facilitar l’actualització con-
tínua de la base de dades que hi ha en aquest
Ministeri.

S’ha de facilitar al Fons Espanyol de Garantia
Agrària, abans de la data límit per a la subscripció
dels contractes de conreu, informació a escala
nacional i en suport informàtic sobre l’assignació
de quotes per a la contractació, moviments de quo-
tes i canvis de llindar per grups de varietats que
afectin la collita en curs.

3. Per a la gestió de les quotes de la seva com-
petència, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació ha de consultar les comunitats autònomes
afectades.»

Disset. S’hi introdueix un nou article 32 amb el con-
tingut següent:

«Article 32. Co�aboració en l’aplicació del règim
de primes.

El FEGA, en la seva condició d’organisme de
coordinació dels organismes pagadors, ha de
desenvolupar les actuacions necessàries amb les
comunitats autònomes afectades per tal d’aplicar
i executar de manera harmonitzada en tot el territori
nacional la normativa comunitària i nacional del
règim d’ajuts a què fa referència aquest Reial
decret.»
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Divuit. S’hi introdueix un nou article 33 del tenor
següent:

«Article 33. Subministrament d’informació a la
Comissió Europea.
D’acord amb el que preveuen els articles 4 i

10 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l’ar-
ticle 5 del Reial decret 327/2003, de 14 de març,
les diferents administracions públiques estan obli-
gades a subministrar la informació necessària per
aplicar els reglaments comunitaris i, en especial,
per comunicar-los a la Comissió Europea per part
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.»

Dinou. La disposició addicional única té la redacció
següent:

«Disposició addicional única. Convenis d’encàrrec
de gestió.
Les comunitats autònomes afectades i el Minis-

teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació poden subs-
criure convenis d’encàrrec de gestió per executar
per part de l’Administració General de l’Estat les
competències que corresponguin a les comunitats
autònomes, d’acord amb el que preveu l’article 15
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.»

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, 6 de febrer de 2004.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

3065 REIAL DECRET 217/2004, de 6 de febrer,
pel qual es regulen la identificació i el registre
dels agents, els establiments i els contenidors
que intervenen en el sector lacti, i el registre
dels moviments de la llet. («BOE» 43,
de 19-2-2004.)

Per millorar la transparència dels circuits comercials
que recorren les produccions ramaderes, els sistemes
de traçabilitat es perfilen com una eina de gran ajuda
que permet la transferència d’informació ininterrompuda
des de la granja fins a les indústries de transformació
i finalment al consumidor.

En traçar el recorregut que realitza un producte d’o-
rigen animal, s’aconsegueix no només seguir-ne el rastre
a través de tots els sistemes de producció, transformació
i distribució, sinó que a més s’obté una informació molt
valuosa quant a particularitats del procés de producció
que interessen a totes les fases de la cadena de comer-
cialització involucrades.

El Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament
Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel
qual s’estableixen els principis i els requisits generals
de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea
de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius
a la seguretat alimentària, estableix a l’article 18 la neces-
sitat per a les empreses alimentàries de posar en pràc-
tica, a partir de l’1 de gener de 2005, sistemes que
permetin assegurar el seguiment o la traçabilitat dels
aliments en totes les etapes de producció, transformació
i distribució.

La Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolu-
pament Rural, en la reunió del 15 d’abril de 2002, va
arribar a un acord per posar en marxa sistemes que
assegurin la traçabilitat i la qualitat en el sector lacti,
i habilitar els mecanismes per conèixer amb exactitud
el camí que segueix la llet crua de vaca des que és
recollida a l’explotació fins que entra en un procés de
transformació en la indústria o arriba a altres destina-
cions.

A fi satisfer un dels objectius de l’acord esmentat
de la Conferència Sectorial, aquest Reial decret preveu
la posada en pràctica de mesures que pretenen facilitar
la traçabilitat de la llet, a través de la identificació i el
registre de tots els agents implicats en la producció,
la recollida, el transport, l’emmagatzemament i el trac-
tament de llet de vaca i dels contenidors de llet, que
permeti registrar els moviments de llet que es produeixen
entre aquests.

Tant el registre d’agents i contenidors com el movi-
ment de llet se sustenten i s’integren a la base de dades
Letra Q, que es crea a aquest efecte.

En una fase posterior s’ha d’incloure en el sistema
informatitzat Letra Q la informació relativa a la qualitat
de la llet en totes les fases de producció, a fi d’assolir
l’objectiu de millorar la seguretat del producte i, en defi-
nitiva, la transparència en el sector.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes i els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia de la ministra
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 6 de febrer de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte de la norma i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte la identificació
i el registre de tots els agents que produeixin, transportin,
recullin, mantinguin, transformin o posseeixin llet crua
de vaca, així com de tots els contenidors que continguin
llet crua procedent de femelles d’aquesta espècie.

També és objecte d’aquesta norma el registre de tots
els moviments de llet crua que tinguin lloc entre els
agents i contenidors registrats, inclosos els moviments
de llet des d’altres països o cap a altres països.

2. Aquest Reial decret és aplicable a tot el territori
nacional.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:

a) Llet: la llet crua produïda per una o diverses
vaques que no hagi estat escalfada a una temperatura
superior a 40 oC ni sotmesa a un tractament d’efecte
equivalent.

b) Establiment: tots els llocs que continguin llet en
tancs de fred i sitges, incloent-hi les explotacions i els
centres de transformació, recollida i destrucció.

c) Explotació: qualsevol insta�ació, construcció o, en
el cas de la cria a l’aire lliure, qualsevol lloc en què es
tinguin, es criïn vaques o es treballi amb vaques que
es munyin per a la producció de llet.

d) Centre de recollida: establiment vinculat a un ope-
rador on pot recollir-se la llet crua i, si s’escau, refredar-se
i purificar-se.

e) Centre de transformació: establiment vinculat a
un operador on es procedeix a una o a diverses de les
manipulacions de la llet següents: desnatació, tractament
tèrmic i transformació.


