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Sevilla. Sevilla. Administració i ofici-
nes. Comerç.

V a l è n c i a /
Valencia.

Paterna. Indústries de la fusta 
i el suro.

Valladolid. Valladolid. Automoció.
Biscaia. Sestao. Manteniment i repa-

ració.
Saragossa. Saragossa Noves tecnologies. 

Informació i mani-
festacions artísti-
ques.»

Província Centre nacional Àrea formativa

 Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 

publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 27 de setembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

 El ministre de Treball i Afers Socials,
JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 17007 REIAL DECRET 1974/2004, d’1 d’octubre, pel 
qual s’estableixen ajudes als operadors del 
sector lacti per a l’adquisició de determinats 
béns d’equip. («BOE» 238, de 2-10-2004.)

El Reial decret 217/2004, de 6 de febrer, pel qual es 
regulen la identificació i el registre dels agents, els establi-
ments i els contenidors que intervenen en el sector lacti, 
i el registre dels moviments de la llet, estableix la posada 
en pràctica d’una sèrie de mesures amb la finalitat de 
garantir la traçabilitat de la llet.

El Reial decret esmentat recull una sèrie de noves 
obligacions per als operadors del sector que van des de la 
inscripció en el Registre general d’agents del sector lacti 
i la identificació dels contenidors fins al manteniment de 
registres actualitzats dels moviments associats a les cis-
ternes, entre altres. 

Aquestes noves exigències poden suposar un incre-
ment dels costos que han de suportar els operadors, 
i en determinats casos és necessari atendre una sèrie 
d’inversions per poder complir el que preveu el Reial 
decret 217/2004, de 6 de febrer.

Amb aquest Reial decret s’estableixen ajudes per als 
operadors que adquireixin terminals portàtils per a la 
captura de dades relacionades amb els moviments de 
la llet i impressores portàtils per a l’emissió dels rebuts 
que han de ser lliurats als productors en el moment de 
recollir la llet. Les ajudes consisteixen en una quantitat a 
tant alçat amb un màxim de 850 euros. Són beneficiaris 
d’aquestes ajudes els operadors del sector lacti segons la 
definició que conté l’article 2 del Reial decret 217/2004, de 
6 de febrer, és a dir, les persones físiques o jurídiques que 
posseeixin llet, vinculada o no a un centre de recollida o 
transformació, amb exclusió dels productors. Aquestes 

inversions, per la seva naturalesa, no condueixen a un 
increment de la capacitat productiva. 

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de 
finançar amb càrrec als seus pressupostos les ajudes que 
preveu aquest Reial decret, i en les resolucions de con-
cessió de l’ajuda s’ha de fer constar que els fons són pro-
cedents dels pressupostos generals de l’Estat. Els òrgans 
competents de les comunitats autònomes han de tramitar 
les sol·licituds i resoldre la concessió o denegació de la 
subvenció, i, si s’escau, n’han d’abonar el pagament. 

Aquest Reial decret es dicta d’acord amb les Direc-
trius comunitàries sobre ajudes estatals al sector agrari 
(2000/C 28/02), publicades en el «Diari Oficial de les 
Comunitats Europees» d’1 de febrer de 2000, i, espe-
cialment, amb el seu apartat 13.2, que indica en l’últim 
paràgraf que les ajudes d’inversió necessàries per millo-
rar les instal·lacions de producció, incloses les inversions 
necessàries per gestionar el sistema de documentació i 
efectuar controls del procés i dels productes, només es 
poden concedir d’acord amb el que estableixen els apar-
tats 4.1 i 4.2, segons que correspongui.

Aquest Reial decret es dicta d’acord amb el que 
preveu la disposició addicional primera del Reial decret 
217/2004, de 6 de febrer, que estableix que, en funció de 
les disponibilitats pressupostàries per a cada exercici, el 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot participar 
en el finançament de l’adequació dels sistemes informà-
tics dels operadors per al compliment del que disposa el 
Reial decret esmentat.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat con-
sultades les comunitats autònomes i les organitzacions 
i associacions o entitats representatives dels sectors 
afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres en la reunió del dia 1 d’octubre de 2004,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular una línia 
d’ajuda per facilitar el compliment del 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 interve-
nen en el sector lacti, i el registre dels moviments de la llet, 
per part dels operadors del sector, tal com es defineixen a 
l’article 2 del Reial decret esmentat.

Article 2. Descripció de les ajudes.

1. Les ajudes consisteixen en un pagament únic que 
s’ha d’abonar als beneficiaris que realitzin i justifiquin les 
inversions subvencionables. El procediment de concessió 
de les ajudes s’ha de tramitar en règim de concurrència 
competitiva.

2. Es considera inversió subvencionable l’adquisició 
dels terminals per a la captura de dades i de les impresso-
res, necessaris per complir les exigències que preveuen els 
apartats 2, 3 i 4 de l’article 7 del Reial decret 217/2004, de 6 
de febrer. En els dos casos, els terminals i les impressores 
poden ser portàtils o poden estar instal·lats en les cisternes 
de recollida. A més, també en els dos casos, han de com-
plir les característiques tècniques que preveu l’annex II. 

3. Només són subvencionables les inversions realit-
zades fins al 30 d’abril de 2005. 
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Article 3. Beneficiaris.

1. Poden ser beneficiaris de les ajudes que regula 
aquest Reial decret els operadors del sector lacti definits 
segons l’article 2 del Reial decret 217/2004, de 6 de febrer.

2. Els operadors han d’estar registrats en el Registre 
general d’agents del sector lacti que disposa l’article 3 del 
Reial decret 217/2004, de 6 de febrer.

3. Així mateix, els operadors han de complir les obli-
gacions que preveu el Reial decret 217/2004, de 6 de febrer, 
i per transportar la llet han d’utilitzar cisternes que estiguin 
registrades d’acord amb el Reial decret esmentat. 

4. Els operadors han d’acreditar la viabilitat econò-
mica de l’empresa.

5. Els operadors s’han de comprometre a no trans-
metre els elements objecte de la subvenció ni modificar-ne 
l’ús que preveu el Reial decret 217/2004, de 6 de febrer, 
durant un termini de dos anys. En cas d’incompliment, el 
beneficiari ha de procedir a reintegrar la subvenció amb els 
interessos de demora corresponents.

Article 4. Sol·licituds.

1. Les sol·licituds d’ajuda s’han d’adreçar a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma en la qual radiqui 
el domicili social de l’empresa, fins al 15 de novembre, 
inclusivament, per a l’any 2004. Per a l’exercici de 2005, el 
període de sol·licituds finalitza el 30 d’abril de 2005.

2. Les sol·licituds d’ajuda han de contenir, almenys, 
les dades que figuren a l’annex I, i s’hi han d’adjuntar com 
a mínim els documents i justificants que hi consten.

Article 5. Tramitació, resolució i pagament.

1. Els òrgans competents de les comunitats autòno-
mes han de tramitar les sol·licituds presentades i efectuar 
els controls administratius i sobre el terreny.

2. Així mateix, en un termini de 15 dies a partir de 
la data de finalització de cada període de sol·licituds, els 
òrgans competents de les comunitats autònomes han 
d’enviar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació el 
nombre de sol·licituds d’ajuda i el seu import als efectes 
del que disposa l’article 7.4.

3. Els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes han de resoldre la concessió o denegació de les 
sol·licituds d’ajuda i han de procedir al pagament corres-
ponent. 

4. Una vegada efectuats els pagaments de les aju-
des, cada comunitat autònoma ha d’enviar a la Direcció 
General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, abans del 30 de setembre de 2005, la relació 
individualitzada dels beneficiaris, amb detall de la quantia 
de les ajudes percebudes per cadascun d’ells.

Article 6. Finançament de les ajudes.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
de finançar les ajudes que preveu aquest Reial decret amb 
càrrec als seus pressupostos.

2. En les resolucions de concessió d’ajuda s’hi ha de 
fer constar expressament l’import sufragat amb els fons 
procedents dels pressupostos generals de l’Estat.

3. La distribució territorial dels crèdits consignats a 
l’efecte en els pressupostos generals de l’Estat a càrrec 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació s’ha de fer 
d’acord amb l’article 153 del text refós de la Llei general pres-
supostària, aprovat pel Reial decret legislatiu 1091/1988, de 2 
de setembre.

Article 7. Compatibilitat i quantia de les ajudes.

1. Les ajudes que preveu aquest Reial decret són 
compatibles amb les altres que estableixi amb el mateix 
objecte, si s’escau, qualsevol altra Administració, sempre 
que es respectin els nivells màxims d’ajuda de les inver-
sions que preveu l’apartat 2. 

2. El nivell d’ajuda per a les inversions que preveu 
aquest Reial decret no pot superar el 50 per cent de les 
inversions subvencionables, en regions de l’Objectiu 1, ni 
el 40 per cent en les altres regions. S’entén per regions de 
l’Objectiu 1 les definides en els articles 3 i 6 del Reglament 
(CE) núm. 1260/1999 del Consell, de 21 de juny de 1999, 
pel qual s’estableixen disposicions generals sobre els fons 
estructurals. 

3. En tot cas, l’ajuda màxima estatal per comprar els 
equips que preveu l’article 2.2 per cada cisterna és de 850 
euros.

4. Quan l’import de les sol·licituds d’ajuda excedeixi 
la dotació disponible en el crèdit corresponent dels pres-
supostos del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
s’ha de procedir a reduir proporcionalment les quanties 
unitàries de les ajudes. 

Disposició addicional única. Compatibilitat de les ajudes 
amb el mercat comú.

L’eficàcia de les resolucions de concessió de les ajudes 
que regula aquest Reial decret queda condicionada a la 
decisió positiva sobre compatibilitat amb el mercat comú 
per part de l’òrgan competent de la Comissió Europea, 
d’acord amb el que estableix l’article 88.3 del Tractat cons-
titutiu de la Comunitat Europea. Aquest punt s’ha de fer 
constar a la resolució de concessió de l’ajuda.

Disposició final primera. Normativa aplicable.

En tot el que  preveu aquest Reial decret, és aplicable la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Disposició final segona. Títol competencial i caràcter 
bàsic.

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

Disposició final tercera. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció per adoptar, en l’àmbit de les seves competències, les 
disposicions i mesures necessàries per al compliment i 
l’aplicació d’aquest Reial decret i, en particular, per modi-
ficar les dates que s’hi estableixen.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 1 d’octubre de 2004.

JUAN CARLOS R.   

La ministra d’Agricultura, Pesca
              i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA
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 ANNEX I

Contingut i documentació mínims de les sol·licituds 
d’ajuda per a l’adquisició de determinats béns d’equip

1. El contingut mínim de les sol·licituds d’ajuda és:
a) Nom o raó social de l’empresa sol·licitant.
b) Número de NIF o CIF de l’empresa sol·licitant.
c) Codi d’identificació assignat segons l’article 5 del 

Reial decret 217/2004, de 6 de febrer, a la cisterna o cister-
nes per a les quals es farà servir l’equip adquirit.

d) Marca, model i número de sèrie assignat pel fabri-
cant de cadascun dels béns d’equip adquirits.

e) Import pagat per cadascun dels béns d’equip 
adquirits.

2. La documentació mínima que ha d’acompanyar 
les sol·licituds d’ajuda és:

a) Fotocòpia del NIF o CIF del sol·licitant.
b) Justificant d’estar donat d’alta en el Registre 

general d’agents del sector lacti. A aquest efecte, s’admet 
com a justificant la comunicació que realitzi l’autoritat 
competent d’acord amb el que disposa l’article 6 del Reial 
decret 217/2004, de 6 de febrer.

c) Les factures justificatives de les inversions, les 
quals han de complir els requisits que estableix el Reial 
decret 2402/1985, de 18 de desembre, pel qual es regula el 
deure d’expedir i lliurar factura que incumbeix als empre-
saris i professionals.

d) Justificació de la viabilitat econòmica de 
l’empresa.

3. Els compromisos que s’assumeixen en la 
sol·licitud són:

a) Comunicar, si s’escau, l’obtenció de subvencions 
o ajudes de qualsevol Administració que tinguin el mateix 
objecte que el que preveu aquest Reial decret.

b) Mantenir la propietat i l’ús previst dels elements 
objecte de la subvenció durant un termini mínim de dos 
anys.

ANNEX II

Característiques tècniques que han de complir els ter-
minals portàtils per a la captura de dades i impressores 

portàtils
1. Segellament: per avaluar el grau de resistència 

dels terminals s’ha d’utilitzar l’índex IP (Ingress Protec-
tion) recollit a la norma UNE 20324/1M:2000 i la UNE 
20324:1993, així com per la IEC (International Electrote-
chnical Comission) 60529. En el cas de les impressores 
portàtils, no s’utilitza aquest estàndard, però sí que han 
de presentar un disseny que resisteixi el maneig i les con-
dicions mediambientals dures.

Requisits mínims del terminal: IP 54 mínim. En cas de 
no tenir classificació IP, el fabricant o distribuïdor ha de 
garantir el segellament davant de pols i davant de l’aigua 
polvoritzada des de qualsevol direcció cap al terminal.

Requisits òptims de la impressora: resistència davant 
de condicions ambientals adverses.

2. Resistència a caigudes: altura des de la qual pot 
caure l’aparell sense tenir cap dany. 

Requisits mínims del terminal: d’un metre mínim.
Requisits mínims de la impressora: d’un metre 

mínim.
3. Autonomia i bateria: 
Requisits mínims del terminal: autonomia, un mínim 

de sis hores. 
Bateria: 1.200 mA/h.
Requisits mínims de la impressora: autonomia, un 

mínim de sis hores.
Bateria: 1.200 mA/h.

4. Memòria: 

Requisits mínims del terminal amb sistema operatiu 
sense entorn gràfic: la memòria mínima RAM ha de ser 
de 640 kB.

Requisits mínims del terminal amb sistema operatiu 
amb entorn gràfic: la memòria mínima RAM ha de ser de 
32 MB.

5. Comunicacions: 

Requisits mínims del terminal: port IrDA per comuni-
car-se amb les impressores i port en sèrie per comunicar-
se amb la base de connexió de descàrrega de dades. (Si 
la impressora està integrada en l’aparell, no és necessari 
el port IrDA.)

Requisits mínims de la impressora: port IrDA per 
comunicar-se amb el terminal portàtil.

6. Teclat: 

Requisits mínims del terminal: tecles numèriques i 
tecles de funció. Si es tracta de pantalles tàctils, han de 
poder reproduir un teclat complet i un teclat numèric, o bé 
oferir la possibilitat de reconeixement de caràcters. 

7. Autoapagada: 

Requisits mínims del terminal: autoapagada per a 
estalvi de bateria.

Requisits mínims de la impressora: autoapagada per 
a estalvi de bateria. 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

I DE COOPERACIÓ
 17054 ESMENES als annexos 1 i 3 de l’Acord sobre 

transport internacional de mercaderies peri-
bles i sobre vehicles especials utilitzats en 
aquests transports (ATP), fet a Ginebra l’1 
de setembre de 1970 (publicat en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» de 22 de novembre de 1976) 
posades en circulació pel secretari general 
de Nacions Unides el 12 de març de 2003. 
(«BOE» 239, de 4-10-2004.)

ESMENES INTRODUÏDES PEL GRUP
DE TREBALL A L’ANNEX 1, APÈNDIXS 2 I 4 DE L’ATP
Annex 1, apèndix 2, paràgraf 59:

Modifiqueu el text de la manera següent:
«La potència frigorífica definida en el marc de l’ATP és 

la relativa a la temperatura mitjana registrada a la sortida 
o sortides de l’evaporador. Les sondes han d’estar prote-
gides contra la radiació.»

Annex 1, apèndix 4:
Afegiu al text el següent:
«Les marques d’identificació a què es refereix el 

paràgraf 5 de l’apèndix 1 d’aquest annex estan formades 
per lletres majúscules en caràcters llatins de color blau 
marí sobre fons blanc. L’altura de les lletres ha de ser de 
100 mm com a mínim per a les marques de classificació i 
de 50 mm com a mínim per a les marques de classificació 
i de 50 mm com a mínim per a les dates d’expiració. En 
els vehicles especials, com ara els vehicles carregats amb 


