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Instruccions per formalitzar la declaració del desglossament de quotes
Aquest document s’ha d’emplenar a màquina o fent servir bolígraf sobre una superfície dura i amb lletres majúscules.
Si és necessari utilitzar més d’un full, s’ha d’indicar el
número d’ordre del total del nombre de fulls.
Codi d’oficina gestora: s’hi han d’indicar els dos dígits
corresponents a la delegació de l’AEAT de l’oficina gestora
d’impostos especials.
Identificació del subjecte passiu: s’hi ha d’indicar el NIF i
el nom i cognoms o la raó social del subjecte passiu autoritzat pel centre gestor per a la centralització d’ingressos.
Meritació: s’hi han de traslladar les dades consignades
sobre això a la declaració liquidació centralitzada corresponent.
Desglossament de quotes centralitzades: les quantitats
s’han d’expressar en euros, amb un màxim de dues xifres
decimals, arrodonint per defecte o per excés, segons que la
tercera xifra decimal sigui, o no, inferior a 5.
Codi d’activitat i d’establiment (d’ara endavant CAE): per
delegacions de l’AEAT, s’han de consignar els CAE dels establiments del subjecte passiu, que comprèn l’autorització de
centralització. (Els caràcters sisè i setè del CAE identifiquen
l’oficina gestora).
Epígraf: s’hi han de consignar els epígrafs corresponents
als productes als quals afecta la deducció.
Quota íntegra: s’hi ha d’indicar la quota íntegra corresponent a cada CAE per a cada un dels epígrafs. S’ha de declarar
una única vegada per CAE i epígraf.
Minoracions de la quota:
Concepte: aquesta casella s’ha d’emplenar:
Quan el subjecte passiu s’apliqui les deduccions de la
quota que preveu la normativa d’impostos especials. En
aquest cas, s’hi ha d’indicar l’article i l’apartat de la Llei 38/
1992, d’impostos especials, que autoritza a realitzar la deducció, d’acord amb la codificació següent:
A. Article 51.3 segons la redacció vigent el 31.12.2002.
Règim transitori de les exempcions de l’impost sobre hidrocarburs en activitats pilot per al desenvolupament tecnològic
de productes menys contaminants, que preveu la disposició
transitòria sisena de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.
B. Article 52.d).
Import: s’hi ha d’indicar l’import que s’ha de deduir corresponent a cada CAE per concepte i epígraf. Si no és possible el seu desglossament s’ha de consignar al final del document, a l’espai previst a aquest efecte.
Minoracions de la quota no imputables als CAE: aquesta
casella s’ha d’emplenar:
Quan el subjecte passiu s’apliqui les deduccions de la
quota previstes en la normativa d’impostos especials i no
sigui possible el seu desglossament. En aquest cas, s’han
d’emplenar les caselles epígrafs, import i concepte, i indicar,
en aquesta última casella, la lletra A-article 51.3, segons la
redacció vigent el 31.12.2002. Règim transitori de les exempcions de l’impost sobre hidrocarburs en activitats pilot per al
desenvolupament tecnològic de productes menys contaminants, que preveu la disposició transitòria sisena de la Llei
53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.
Quota líquida: és la diferència entre quota íntegra i
deduccions per CAE. S’ha de declarar una única vegada per
CAE i epígraf.
El document ha de ser subscrit pel subjecte passiu i s’ha
de presentar conjuntament amb la declaració liquidació centralitzada i les declaracions d’operacions que siguin procedents, a l’oficina gestora del domicili fiscal, llevat que la
presentació es realitzi per Internet igual que la corresponent declaració liquidació centralitzada.
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REIAL DECRET 754/2005, de 24 de juny, pel qual
es regula el règim de la taxa làctia. («BOE» 162,
de 8-7-2005.)

Després de la publicació del Reial decret 291/2004, de
20 de febrer, pel qual es regula el règim de la taxa làctia,
que constitueix el desplegament reglamentari de la disposició final tercera de la Llei 62/2003, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, la
Generalitat de Catalunya va interposar davant el Govern
un requeriment previ d’incompetència per entendre que
la disposició esmentada no s’ajustava al repartiment
constitucional de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes. El Govern, mitjançant l’Acord d’11 de
juny de 2004, va acceptar parcialment el dit requeriment i
va acordar alhora iniciar un procés de revisió del règim de
la taxa làctia per establir una nova normativa respectuosa
amb l’esmentat règim de distribució de competències.
Per tant, aquest Reial decret té com a objecte principal
complir l’esmentat Acord del Govern, mitjançant l’establiment d’un nou marc d’assignació de funcions entre les
autoritats competents de les comunitats autònomes i el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en l’aplicació
del règim de la taxa làctia. Sobre això, els òrgans competents de les comunitats autònomes són l’autoritat competent en tot el que fa referència a la gestió i el control del
règim, respecte dels productors i dels compradors les
explotacions o la seu social dels quals estiguin en el seu
àmbit territorial. Tot això dins del marc global de responsabilitats, en què correspon al Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària, la competència en la coordinació d’actuacions, així com l’establiment de les condicions bàsiques
de funcionament del sistema de control, la comprovació
de l’excés de la quantitat de referència nacional de quota
làctia assignada a Espanya i la pràctica de les liquidacions
corresponents en cas d’excés de la quota.
La naturalesa complexa del sector lacti a Espanya
aconsella que la plena vigència d’aquest nou marc regulador tingui lloc després d’un període transitori que es prolongui fins al final del període de taxa 2006/2007. Així
mateix, és necessari que aquest procés s’acompanyi de
mecanismes de coordinació eficaços que permetin una
aplicació efectiva del règim de taxa. Per a això es crea una
mesa de coordinació amb la participació de representants
de les comunitats autònomes i del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, així com un sistema d’informació que
garanteixi la unicitat de tota la informació que sobre el
règim de taxa han de disposar totes les administracions
implicades.
L’experiència adquirida després de l’entrada en vigor
del Reial decret 291/2004, de 20 de febrer, aconsella aprofitar el procés de revisió abans esmentat per modificar-ne
alguns dels preceptes, de caràcter tècnic, que han de permetre una aplicació més eficaç de la norma. Aquests preceptes es refereixen fonamentalment a determinats requisits i procediments que afecten productors i compradors.
En l’elaboració d’aquest Reial decret s’ha consultat
les comunitats autònomes i les organitzacions representatives del sector.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia del
ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de
Ministres en la reunió del dia 24 de juny de 2005,
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DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
Aquest Reial decret té per objecte la regulació del
règim de la taxa làctia a Espanya, així com el sistema de
la seva gestió, recaptació i control.
Article 2.

Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, són aplicables les
definicions que conté l’article 5 del Reglament (CE) núm.
1788/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003, pel
qual s’estableix una taxa en el sector de la llet i els productes lactis, les que recull l’article 2 del Reial decret
347/2003, de 21 de març, pel qual es regula el sistema de
gestió de quota làctia, i, a més, les següents:
a) Llet normalitzada en greix: és la llet amb una
quantitat de greix de 36,37 g/kg.
b) Equivalents en llet d’altres productes lactis: és la
quantitat de llet normalitzada en greix necessària per
fabricar una unitat del producte lacti de què es tracti i que,
als efectes d’aquest Reial decret, són les que recull l’annex I.
c) Contingut en greix o contingut gras de la llet: és la
quantitat de matèria grassa que forma part de la composició de la llet, expressada en tant per cent en pes, amb
dos decimals.
d) Contingut representatiu en greix d’un producte
lacti: és la quantitat de matèria grassa procedent de llet de
vaca que forma part del producte lacti, expressada en tant
per cent en pes, amb dos decimals.
e) Productor: el ramader, persona física o jurídica o
agrupació de persones físiques o jurídiques, l’explotació
dels quals estigui situada en el territori espanyol, que produeixi i comercialitzi llet o es prepari per fer-ho a molt curt
termini.
f) Explotació: el conjunt d’unitats de producció gestionades pel productor i situades en el territori espanyol.
Cada unitat de producció disposa del corresponent codi
d’identificació d’acord amb el que estableix l’article 5 del
Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix
i es regula el Registre general d’explotacions ramaderes.
g) En el marc de la definició de comprador que estableix l’article 5.e) del Reglament (CE) núm. 1788/2003 del
Consell, de 29 de setembre de 2003, es distingeix entre:
1r Comprador comercialitzador: és el comprador
autoritzat que compra llet únicament a productors per
vendre-la després exclusivament a compradors transformadors, operadors logístics i a industrials, i que només
pot realitzar meres operacions d’emmagatzematge, transport i refrigeració de la llet.
2n Comprador transformador: és el comprador autoritzat a comprar llet a productors i a compradors comercialitzadors o, si s’escau, a altres compradors transformadors o industrials per destinar-la fonamentalment al seu
tractament o per transformar-la, ja sigui per mètodes
industrials o artesanals, en altres productes lactis. No es
consideren tractament ni transformació de la llet les
meres operacions d’emmagatzematge, transport i refrigeració.
3r Comprador transformador artesà: és el comprador transformador, d’acord amb la definició que estableix
el paràgraf anterior, que en cada període adquireix llet
com a màxim a 10 productors, per una quantitat total no
superior a 600.000 quilograms, inclosa l’adquirida a altres
subjectes diferents dels productors.
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4t Operador logístic: és el comprador autoritzat que
compra llet a productors i compradors comercialitzadors
per vendre-la exclusivament als industrials que pertanyen
al seu mateix grup o grups de societats, d’acord amb el
que estableixen l’article 42 del Codi de comerç i els articles 1 a 4 del Reial decret 1815/1991, de 20 de desembre,
pel qual s’aproven les normes per a la formulació de
comptes anuals consolidats.
h) Industrials: són les persones físiques o jurídiques
que compren llet a compradors comercialitzadors o, si
s’escau, a compradors transformadors per tractar-la o
transformar-la industrialment en productes lactis o en
altres productes. No es consideren tractament ni transformació industrial de la llet les meres operacions d’emmagatzematge, transport i refrigeració.
i) Transportista: és la persona física o jurídica que
realitzi l’activitat de transport de llet o productes lactis, ja
sigui pel seu compte o per compte d’altri.
j) Autoritat competent: l’òrgan competent de la
comunitat autònoma on estigui la seu social del comprador o on estigui ubicada l’explotació del productor o, en
cas que aquesta tingui unitats de producció en diverses
comunitats autònomes, el de la comunitat autònoma on
hi hagi el nombre més gran d’animals destinats a la producció de llet.
Article 3. Concepte i naturalesa de la taxa làctia.
1. La taxa làctia és una exacció parafiscal, de les que
preveu la disposició addicional primera de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària.
2. Constitueixen el fet imposable de la taxa làctia:
a) La producció i comercialització de llet per part
dels productors per sobre de la quantitat de referència
individual, sempre que es compleixi el supòsit que recull
l’article 1.1 del Reglament (CE) núm. 1788/2003 del Consell, de 29 de setembre de 2003.
b) La comercialització de llet per part dels operadors
en el sector de la llet i els productes lactis sense acreditarne documentalment l’origen o la destinació.
c) No declarar una determinada quantitat de llet
quan s’estigui obligat a declarar-la o la declaració s’efectuï de manera inexacta.
d) La comercialització de llet per part de compradors
sense autorització i pels restants subjectes a què es refereix l’article 5.3.
3. Els productors són els subjectes passius contribuents de la taxa làctia, i els compradors són els subjectes passius substituts obligats a pagar-la.
Els productors amb quota de vendes directes, a més
de subjectes passius contribuents, també estan obligats a
pagar la taxa làctia que els correspongui.
4. Així mateix, tenen la consideració de subjectes
passius contribuents i estan obligats a pagar la taxa:
a) Els compradors autoritzats per les quantitats que
adquireixin als productors i no les declarin o les declarin
de manera inexacta.
b) Els productors, en els supòsits següents:
1r Per tota la llet produïda i comercialitzada sense
tenir assignada quantitat de referència individual.
2n Per tota la llet venuda a compradors no autoritzats.
3r Per tota la llet no declarada per cap comprador, la
destinació de la qual no justifiquin documentalment.
A aquests efectes, l’autoritat competent, basant-se en
criteris objectius, pot establir la llet produïda en funció del
nombre de caps de l’explotació i considerar-la comercialitzada, llevat que hi hagi prova en contra.
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c) Els compradors no autoritzats per tota la llet que
adquireixin a productors.
d) Finalment, les persones físiques o jurídiques que
intervinguin en el mercat de llet, respecte de les quantitats que comercialitzin o tinguin en poder seu, sempre
que no en puguin acreditar documentalment la procedència i per totes les adquirides a compradors no autoritzats.

de documentar amb referència de data, lloc, quantitat i
procedència.

5. La base liquidable de la taxa làctia és l’excés de
llet corregit en greix, lliurada durant el període de taxa
làctia per cada productor, respecte de la quantitat de referència individual, després d’aplicar el sistema de compensació que estableix aquest Reial decret.
En els supòsits a què es refereix l’apartat 4, la base
liquidable es determina per la quantitat total. Quan concorrin diversos subjectes passius en un mateix fet imposable, la quantitat per pagar s’ha d’exigir solidàriament a
qualsevol d’ells.
6. El tipus de gravamen de la taxa làctia és el que
estableix l’article 2 del Reglament (CE) núm. 1788/2003
del Consell, de 29 de setembre de 2003.
7. La taxa làctia es merita anualment el dia 31 de
març, al final de cada període, i s’exigeix d’acord amb el
que disposen aquest Reial decret, la Llei 58/2003,de 17 de
desembre, i la seva normativa d’aplicació.
8. L’import per pagar de la taxa làctia en període
voluntari s’abona d’acord amb el que estableix l’article 33,
deduïdes les retencions a compte practicades segons
aquest Reial decret.
9. La taxa làctia constitueix un ingrés del pressupost
comunitari en la part que correspon a l’excés de la quantitat de referència nacional assignada a Espanya al llarg
d’un període determinat. Constitueix un ingrés del pressupost nacional, aplicable al finançament d’actuacions de
millora en el sector lacti, en els altres casos.

Article 5.

CAPÍTOL II
Producció i comercialització de la llet
Article 4. Destí i comercialització de la llet produïda.
1. De conformitat amb la normativa comunitària, els
productors poden donar a la llet i als productes lactis
obtinguts en les seves explotacions les destinacions
següents:
a) Venda directa al consum o cessió gratuïta.
b) Lliuraments a compradors autoritzats.
c) Autoconsum.
2. Tota la llet produïda, deduït l’autoconsum, en totes
les seves fases i amb independència de la seva destinació
final, queda sotmesa al règim de la taxa làctia, inclosa la
que s’hagi donat o cedit gratuïtament. A aquest efecte, es
considera autoconsum la llet que s’utilitzi per a la lactància de vedells en l’explotació, sempre que quedi prou
provada; té un límit màxim de 10 quilograms per vedell i
dia de presència en l’explotació, durant un període màxim
de 150 dies. També es considera autoconsum la llet destinada a l’alimentació familiar en l’explotació en una quantitat d’un quilogram per persona i dia i fins a un màxim de
10 quilograms diaris per explotació.
3. Qualsevol altra persona física o jurídica que intervingui en el sector lacti diferent dels productors i dels
subjectes que regulen els paràgrafs g), h) i i) de l’article 2,
que comercialitzi o que tingui en poder seu llet o altres
productes lactis, s’ha de considerar, als efectes de l’aplicació del règim de la taxa làctia, productor sense quantitat
de referència individual per tota la llet que comercialitzi,
amb independència que n’acrediti l’origen.
4. Quan s’hagi de procedir a la destrucció de la llet
d’acord amb el que disposa la normativa d’aplicació, s’ha

CAPÍTOL III
Règim de vendes directes
Obligacions dels productors.

1. Poden efectuar vendes directes al consum els productors que tinguin assignada una quota per a la venda
directa de llet i productes lactis.
2. Els productors esmentats estan obligats a documentar les seves vendes amb els requisits següents:
a) Portar una comptabilitat material per cada període
de taxa làctia, desglossada per mesos i productes, de les
quantitats de llet i de productes lactis venudes directament al consum, a majoristes, a afinadors de formatge, a
detallistes i, si s’escau, de les destinades a l’autoconsum,
que contingui almenys la informació recollida a l’annex II.
No obstant això, es pot portar a terme per qualsevol altre
sistema informàtic, sempre que aporti el mateix contingut
amb el mateix grau de detall.
b) Conservar durant tres anys, comptats a partir del
final de l’any de la seva elaboració o expedició, la comptabilitat a què es refereix el paràgraf precedent i tota la
documentació comercial de les vendes efectuades, i
també el seu justificant: albarans, factures, comprovants,
extractes bancaris, etc.
c) Els que recull l’article següent.
Article 6.

Declaracions anuals.

1. Cada any, en el termini comprès entre el dia 1
d’abril i el dia 14 de maig o l’immediat hàbil anterior, en
cas de ser festiu, els productors amb assignació de quantitat de referència individual de venda directa han de presentar a l’autoritat competent de la seva comunitat autònoma una declaració completa i exacta de les quantitats
de llet i d’equivalents de llet venudes directament al consum o a majoristes, afinadors de formatge o detallistes,
segons el model que l’autoritat esmentada estableixi, que
almenys ha de contenir la informació que recull l’annex
III, en la qual hi han de constar, si s’escau, les quantitats
autoconsumides o cedides gratuïtament. Les conseqüències de l’incompliment del termini esmentat són les que
preveu la normativa comunitària.
En cas que no hagin efectuat vendes directes en el
període, els productors ho han de fer constar en la declaració.
2. En la declaració dels anys bixests, les quantitats a
què es refereix l’apartat 1 s’han d’ajustar reduint un seixantè les corresponents als mesos de febrer i març o un
tres-cents seixanta-sisè les venudes durant el període
complet de taxa làctia.
Article 7. Compensacions.
1. Al final de cada període de taxa làctia, s’ha d’efectuar
la compensació dels excessos declarats pels productors
amb la quantitat de referència nacional de vendes directes
no utilitzada pels restants, inclosa la reserva nacional.
2. La compensació s’ha de fer d’acord amb el que
estableix l’article 25 per a la compensació nacional.
3. No tenen dret a compensacions els productors
que realitzin vendes directes sense tenir assignat aquest
tipus de quota ni en els restants supòsits a què es refereix
l’apartat 5 de l’article 25.
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CAPÍTOL IV
Règim de lliuraments a compradors
Article 8.

Lliuraments de llet.

1. Tret dels casos que regula el capítol anterior, els
productors només poden comercialitzar la seva llet mitjançant lliuraments a compradors autoritzats. A aquest
efecte, s’han d’assegurar que el comprador al qual els
han de fer està degudament autoritzat, d’acord amb el
que estableix el capítol següent.
2. Quan iniciïn els lliuraments, els productors han de
declarar fefaentment als compradors la quantitat de referència individual de què disposin en aquell moment, així
com les seves modificacions quan es produeixin, fent servir el model que estableixi l’autoritat competent, que
almenys ha de contenir la informació que recull l’annex
IV. En model esmentat hi ha de figurar el seu compte bancari per a l’abonament dels lliuraments, si el productor ho
vol així i, en tot cas, per fer les devolucions de les retencions a compte que escaiguin; així mateix, hi ha de constar la seva autorització expressa perquè el comprador
accedeixi a les bases de dades de l’Administració per
conèixer les dades del productor relatives al règim de la
taxa làctia.
3. Per cada lliurament de llet, els productors han de
rebre del comprador, en el moment que el fan, un comprovant en què s’identifiqui el productor i la unitat de
producció mitjançant el codi que estableix l’article 5 del
Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix
i es regula el Registre general d’explotacions ramaderes,
així com el nom i els números d’identificació del comprador, la identificació de la cisterna en què es rebi, l’hora i
data, la quantitat de llet lliurada i, si s’escau, la constància
que s’han pres mostres per analitzar-la. El comprovant
esmentat ha de recollir, almenys, la informació que conté
l’annex V. En les mostres preses, el nombre mínim de les
quals ha de ser d’una per mes natural, s’hi ha de determinar el contingut de greix de la llet i, en el cas que se’n
prenguin diverses mostres, s’ha de determinar en totes, i
s’ha d’aplicar la mitjana aritmètica al conjunt dels lliuraments efectuats i al seu contingut gras.
4. Els productors han de rebre dels compradors,
dins dels 20 primers dies de cada mes, informació escrita,
referida a l’últim dia del mes immediat anterior, sobre les
quantitats de llet lliurades des del començament del període i la quota de què disposin en aquesta data. Així
mateix, han d’emetre o rebre d’ells, segons el seu règim
tributari, la factura de les quantitats de llet que els hagin
lliurat en el mes immediat anterior, en la qual consti el
detall diari dels lliuraments en quantitat, i també el contingut mitjà en greix, els preus, les bonificacions o penalitzacions i les retencions i els impostos aplicats.
5. Els productors han de conservar a disposició de
l’autoritat competent les factures i els comprovants dels
lliuraments i dels pagaments almenys durant tres anys,
comptats a partir del final de l’any a què corresponguin.
Aquests documents constitueixen els elements justificatius de la destinació de la llet comercialitzada.
Article 9. Lliuraments simultanis a diversos compradors.
1. Els productors poden realitzar lliuraments simultàniament a diversos compradors autoritzats.
2. En aquest cas, han d’informar fefaentment cadascun d’ells, dins dels 25 primers dies de cada mes, de les
quantitats lliurades als altres en els mesos anteriors del
període, i els han de facilitar una còpia del certificat obligatori que, a aquest efecte, els hagin estès cadascun dels
restants compradors. En aquest certificat hi han de figurar
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les quantitats mensuals amb el seu contingut mitjà de
greix, d’acord amb el model que estableixi l’autoritat
competent, que almenys ha de contenir la informació que
recull l’annex VI.
3. Sense perjudici d’això, el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), a través del sistema d’informació que
estableix l’article 43, posa a disposició dels compradors
autoritzats l’accés a la informació consolidada dels lliuraments conjunts realitzats en el període pels productors
als quals compren.
Article 10. Canvi de comprador.
1. Els productors poden canviar de comprador autoritzat al qual facin els seus lliuraments en qualsevol
moment del període de taxa làctia.
2. En cas de canvi de comprador, després d’iniciat el
període, els productors ho han de comunicar a l’autoritat
competent, per a la qual cosa han de fer servir el model
que estableixi l’autoritat esmentada, que almenys ha de
contenir la informació que recull l’annex VII, dins dels 15
dies següents a partir del primer lliurament al nou comprador.
3. En el termini de 20 dies a partir de la data en què
rebi el seu últim lliurament, el comprador ha de remetre
de manera fefaent al productor que deixi de lliurar-li la
seva producció làctia una certificació de les quantitats de
llet, amb el seu contingut en greix, que li hagi lliurat al
llarg del període de taxa làctia en curs i, si s’escau, de les
retencions a compte practicades, per a la qual cosa han de
fer servir el model que estableixi l’autoritat esmentada,
que ha de contenir almenys la informació de l’annex VIII.
4. Els productors han de lliurar de manera fefaent als
compradors autoritzats als que comencin a lliurar la seva
producció, dins els 25 dies naturals següents a la data
d’inici dels lliuraments, els documents següents:
a) La declaració a què es refereix l’article 8.2.
b) La certificació que recull l’apartat 3.
CAPÍTOL V
Règim jurídic dels compradors
Article 11. Autorització.
1. Qualsevol persona física o jurídica que vulgui exercir l’activitat de comprador ha d’estar prèviament autoritzada. L’autorització la concedeix l’autoritat competent en
els termes i les condicions que estableix aquest Reial
decret. Tot això, sense perjudici de les compres realitzades
directament pels consumidors als productors amb quota
de venda directa a què es refereix el capítol III.
2. L’autorització es pot sol·licitar per exercir com a
comprador comercialitzador, com a comprador transformador o com a operador logístic.
3. Per obtenir l’autorització, han de complir, amb
caràcter general, els requisits següents:
a) No estar inhabilitat per a l’exercici de l’activitat de
comprador.
b) Estar al corrent de totes les obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
c) Disposar de locals adequats i suficients, en els
quals l’autoritat competent pugui examinar i controlar la
comptabilitat material i els altres documents i registres
que està obligat a portar.
d) Comprometre’s a complir totes les obligacions
derivades d’aquest Reial decret i de la restant normativa
comunitària i espanyola aplicable.
e) Disposar dels mitjans informàtics i telemàtics adequats per complir les obligacions que estableix aquest
Reial decret.
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4. A més, per ser autoritzats, també han de complir
els requisits específics següents:
a) Per al cas del comprador comercialitzador:
1r Estar donat d’alta en l’impost sobre activitats econòmiques en l’epígraf corresponent a l’activitat principal
de comercialitzador a l’engròs de llet.
2n Comprometre’s a realitzar compres exclusivament a productors, per un volum conjunt igual o superior
a cinc milions de quilograms de llet en cada període de
taxa làctia.
3r Tenir a la seva disposició els vehicles, cisternes,
dipòsits i altres mitjans necessaris i suficients per recollir
i transportar pel seu compte la llet comprada i de manera
que es puguin identificar, en cada ruta de recollida, els
lliuraments individuals que li faci cada productor. Aquests
mitjans no poden ser utilitzats per més d’un comprador
simultàniament ni transportar-hi la llet barrejada amb la
procedent d’altres espècies.
4t Constituir la fiança que estableix l’article 14.
b) Per al cas del comprador transformador:
1r Estar donat d’alta en l’impost sobre activitats econòmiques en l’epígraf corresponent a l’activitat principal
de comercialitzador i industrialitzador de llet i productes
lactis.
2n Estar inscrit en el Registre d’indústries agroalimentàries i disposar del número corresponent.
3r Estar inscrit en el Registre general sanitari d’aliments establert en el Reial decret 1712/1991, de 29 de
novembre, sobre registre general sanitari d’aliments, en
la categoria de producció, transformació, elaboració o
envasament que estableix l’apartat 2 de l’article 2 i tenir
assignat el número d’identificació que estableix l’apartat 2 de l’article 10.
4t Tenir a la seva disposició els vehicles, cisternes i
dipòsits, així com les instal·lacions industrials necessàries
i suficients per recollir, transportar, tractar i transformar
pel seu compte la quantitat de llet que pretengui comprar
i de manera que, en cada ruta de recollida, es puguin
identificar els lliuraments que li faci cada productor.
Aquests mitjans no poden ser utilitzats per més d’un comprador simultàniament ni transportar-hi la llet barrejada
amb la procedent d’altres espècies.
Els compradors transformadors artesans queden eximits del compliment del requisit que estableix aquest
apartat pel que fa als vehicles i cisternes.
5è Declarar tots els productes que fabriqui o hagi de
fabricar, amb expressió dels seus equivalents en llet.
6è En el cas dels compradors transformadors artesans, comprometre’s a adquirir llet a un màxim de 10
productors, per un màxim de 600.000 quilograms, incloent-hi les quantitats adquirides a altres subjectes diferents dels productors.
c) Per al cas de l’operador logístic:
1r Els que estableix el paràgraf a).1r, 3r i 4t.
2n Estar prèviament autoritzat com a comprador
comercialitzador o transformador, amb un volum total de
compres en l’últim període superior a 200 milions de quilograms.
3r Que l’objecte social de la persona jurídica sigui la
venda de llet a les indústries que pertanyen al seu mateix
grup societari.
4t Identificar totes les societats o entitats que componen el grup o els grups a què pertany, indicant-hi les
relacions existents entre aquestes i la seva naturalesa.
5è Comprometre’s a realitzar compres per un volum
conjunt igual o superior a 200 milions de quilograms de
llet en cada període de taxa làctia.
5. El compliment dels requisits recollits en els apartats precedents s’ha d’acreditar documentalment o, quan
escaigui, formulant declaració amb compromís exprés i
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per escrit. Qualsevol modificació de les dades recollides
en la sol·licitud d’autorització o en la documentació que
l’acompanyi, tant abans com després de la resolució d’autorització, s’ha de comunicar a l’autoritat competent en el
termini dels 10 dies següents a la data en què es produeixi.
6. Cada persona física o jurídica només pot accedir a
una única autorització de comprador de llet a productors.
L’autoritat competent pot expedir documents o credencials d’autorització perquè el comprador els exposi al
públic.
7. Els compradors comercialitzadors autoritzats
només poden comprar llet als productors, i vendre-la,
exclusivament, a compradors transformadors, a operadors logístics o a industrials.
8. Els compradors transformadors poden vendre llet a
altres compradors transformadors o a industrials, sempre
que les esmentades vendes no constitueixin la seva activitat principal, sense perjudici del que disposa l’article 28.
9. Els vehicles, cisternes, dipòsits i altres mitjans
necessaris i suficients per recollir i transportar la llet a què
es refereixen el paràgraf a).3r i el paràgraf b).4t han d’estar identificats i registrats d’acord amb el que disposa el
Reial decret 217/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen
la identificació i el registre dels agents, establiments i contenidors que intervenen en el sector lacti, i el registre dels
moviments de llet.
Article 12. Presentació de sol·licituds.
1. Els interessats poden presentar la sol·licitud d’autorització, adreçada a l’autoritat competent, en qualsevol
dels registres que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre de cada any. La sollicitud s’ha de fer fent servir els formularis o suports que
estableixi l’autoritat competent, que han de contenir
almenys la informació que recull l’annex IX, i ha d’anar
acompanyada de la documentació que s’hi indica.
2. Tots els documents que acompanyin la sol·licitud
han de ser originals o còpies compulsades. La data
d’emissió o de certificació de tots aquests no pot ser anterior en més de 60 dies a la presentació de la sol·licitud.
Article 13. Tramitació i resolució.
1. L’autoritat competent pot realitzar les comprovacions i verificacions que consideri convenients amb caràcter previ a la resolució sobre la sol·licitud, entre les quals
hi ha la comprovació de locals, instal·lacions i mitjans. El
resultat s’ha de recollir en un informe on han de constar
les comprovacions realitzades. Quan es realitzin aquestes
comprovacions, la finalitat de les quals és la d’aportar els
elements de judici necessaris per resoldre sobre la sollicitud, el transcurs dels termini per resoldre el procediment i notificar la resolució, a què es refereix l’apartat
següent, s’ha de suspendre d’acord amb el que estableix
l’article 42.5.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel
temps necessari per dur a terme les comprovacions,
sense que aquesta suspensió pugui excedir els 30 dies a
partir de la notificació del seu inici a l’interessat.
2. L’autoritat competent ha d’adoptar la resolució de
concessió o denegació i l’ha de notificar a l’interessat. Si
no hi ha resolució expressa, transcorregut el termini de
tres mesos, comptats de data a data, a partir de l’entrada
de la sol·licitud en el registre de l’organisme esmentat,
s’ha de considerar concedida, encara que condicionada al
fet que l’interessat constitueixi, si s’escau, la fiança que
estableix l’article 14.
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3. Amb independència de la data de la resolució, les
autoritzacions tenen efecte a partir de l’inici del període
de taxa làctia següent.
4. Les autoritats competents s’han de prestar la collaboració necessària per dur a terme les comprovacions i
verificacions que estableix l’apartat 1 quan els compradors disposin d’instal·lacions en comunitats autònomes
diferents d’aquella que ha de tramitar l’autorització,
d’acord amb els principis que han de regir en les relacions
entre administracions públiques que recull l’article 4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Article 14. Fiança.
1. Com a garantia del compliment de totes les seves
obligacions derivades del règim de la taxa làctia, per
poder actuar com a comprador comercialitzador o com a
operador logístic, els interessats han de constituir davant
l’autoritat competent una fiança inicial de 150.000 euros.
2. La fiança s’ha de constituir una vegada notificada
la resolució expressa o transcorregut el termini de la resolució presumpta, fins a l’últim dia hàbil de febrer. Si la
fiança no s’ha constituït en el termini esmentat, l’autorització com a comprador queda sense efecte.
3. El comprador comercialitzador i l’operador logístic poden afectar la fiança prestada per al compliment
d’obligacions concretes, sempre que el seu import sigui
inferior al de la fiança. Si és superior, l’ha de complementar fins a cobrir l’import total de les obligacions. En aquest
supòsit, per mantenir l’autorització com a comprador
comercialitzador, l’ha de reposar al seu import inicial, en
el termini d’un mes, comptat a partir de la data en què
l’anterior va quedar afectada.
4. L’autoritat competent ha de procedir a executar la
fiança quan el comprador, degudament requerit, no atengui les seves obligacions derivades del compliment del
que estableix aquest Reial decret, en particular les de
pagament d’acord amb el que estableixi la normativa tributària.
5. L’autoritat competent ha d’alliberar la fiança constituïda per un comprador quan la substitueixi per una
altra o quan hagi perdut l’autorització, un cop verificat el
compliment efectiu de les seves obligacions.
6. La fiança a què es refereix aquest article es pot
constituir pels mitjans i, si s’escau, amb l’ús dels models
que determini l’autoritat competent.
S’han d’admetre, almenys, les garanties següents:
aval bancari, assegurança de caució o dipòsit en efectiu.
Aquests mitjans han de contenir, almenys, la informació
que recull l’annex X.
Article 15. Registre de compradors autoritzats.
1. L’autoritat competent ha d’inscriure en un registre
les dades dels compradors autoritzats, com a mínim amb
les dades que inclou l’annex XXIII. Així mateix, en l’esmentat Registre hi ha de figurar, en seccions independents d’accés restringit, la informació de:
a) Les persones físiques o jurídiques que hagin perdut l’autorització.
b) Les persones físiques o jurídiques que hagin sollicitat l’autorització i als quals els hagi estat denegada, i
els motius de la denegació.
c) Les persones físiques o jurídiques inhabilitades
per sanció, durant el període d’inhabilitació.
d) Els industrials la seu social dels quals estigui en
l’àmbit de l’autoritat competent.
2. Tota inscripció en el Registre ha de ser practicada
per l’autoritat competent. Les noves autoritzacions que
afectin la secció de compradors autoritzats s’han de dur a
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terme una sola vegada l’any i tenen efectes des del
començament del període següent de taxa làctia.
3. Els compradors autoritzats han de ser identificats
per un número de registre, basat en el seu número d’identificació fiscal (NIF), que ha de constar en tots els documents relatius al règim de la taxa làctia.
4. El FEGA ha de publicar en la seva pàgina web la
relació completa i actualitzada dels compradors autoritzats per a cada període de taxa làctia següent, a partir de
les dades que consten en el sistema SITALAC, establert en
l’article 43. La relació esmentada ha de contenir, en seccions diferenciades, els compradors comercialitzadors,
els compradors transformadors i els operadors logístics.
Article 16. Titularitat de les autoritzacions.
1. L’autorització de comprador de llet a productors té
caràcter personal i intransferible i no constitueix dret que
pugui ser objecte de transmissió, llevat dels supòsits,
relatius a persones físiques, per jubilació, declaració d’absència, incapacitat o mort. En aquest cas, els successors
en l’activitat econòmica poden mantenir l’autorització, i
han d’assumir solidàriament tots els compromisos i les
obligacions de l’autoritzat amb l’Administració, sempre
que, en el termini dels sis mesos següents, ho notifiquin a
l’autoritat competent de la seva comunitat autònoma perquè comprovi el compliment dels requisits exigits per ser
comprador autoritzat.
2. No obstant això, en els supòsits que preveu l’apartat anterior, la instrucció al titular d’un procediment administratiu del qual pugui derivar la retirada de l’autorització
comporta que l’eficàcia de la transmissió queda en suspens, amb caràcter cautelar, fins que la resolució del procediment adquireixi fermesa. No escau la transmissió si la
resolució ferma acorda la retirada de l’autorització.
Article 17. Pèrdua de l’autorització.
1. L’autoritat competent ha de retirar l’autorització de
comprador en els supòsits següents:
a) A instància del titular, per desaparició, incapacitat,
jubilació o mort, en cas de persones físiques, o per dissolució, en cas de persones jurídiques, o per la pèrdua
sobrevinguda d’algun dels requisits que estableix l’article
11. En aquests supòsits, el comprador ho ha de comunicar
a l’autoritat competent de forma fefaent dins el mes
següent a la data en què es van produir.
b) D’ofici:
1r Per incompliment d’algun dels requisits de l’article 11. Pel que fa al requisit que estableix l’article 11.4.a).2n,
es considera incomplert quan el comprador comercialitzador no arribi a la quantitat mínima que s’hi estableix
durant dos períodes consecutius o quan no assoleixi com
a mínim el seu 80 per cent en un període donat.
2n Quan transcorrin dos períodes consecutius sense
que el comprador transformador hagi realitzat compres
de llet.
2. Quan transcorri un període sense que el comprador hagi efectuat compres de llet, la seva autorització s’ha
de considerar en suspens i no està obligat a presentar
durant el segon període després del primer sense activitat
les declaracions que estableix aquest Reial decret. Si el
comprador vol reprendre les compres en el transcurs del
segon període, ho ha de comunicar a l’autoritat competent que li va concedir l’autorització en el termini que
estableix l’article 12.1. En aquest cas, l’autorització es
torna a considerar en actiu des de la data en què es declari
la primera compra.
3. L’autoritat competent, amb independència del
règim sancionador, ha d’incoar el procediment de retirada
de l’autorització quan comprovi l’incompliment dels
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requisits determinants de la seva concessió, en els termes
que preveuen la normativa comunitària i aquest Reial
decret.
4. En els casos de retirada de l’autorització que comporti la inhabilitació del titular, mentre aquesta subsisteixi, els mitjans de què disposi com a comprador l’inhabilitat no els pot aportar cap altre sol·licitant.
5. Durant la inhabilitació del comprador, no escau
una nova autorització en els supòsits següents:
a) Si el comprador inhabilitat és una persona física:
al seu cònjuge ni als qui hi tinguin relacions de consanguinitat o d’afinitat, fins al segon grau, ni tampoc a les
persones jurídiques en les quals tinguin participació,
directa o indirecta, ni en les quals exerceixin un càrrec de
direcció o representació, sigui quin sigui.
b) Si el comprador inhabilitat és una persona jurídica: a les persones jurídiques en què participi o per les
quals estigui participada, directament o indirectament, ni
tampoc a les persones físiques que hi tinguin participació
o en què la tingui el seu cònjuge o els qui hi tinguin relació de consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, ni a les
que hi exerceixin un càrrec de direcció o representació.
6. Amb independència de la data de pèrdua de l’autorització, aquesta manté la seva vigència, als efectes de
les compres a productors, fins al final del mes següent al
de la seva notificació al comprador, tot això sense perjudici del total compliment futur de les obligacions adquirides durant el seu exercici com a comprador autoritzat.
L’autoritat competent ha de notificar immediatament la
pèrdua de la seva autorització als productors del seu
àmbit que realitzin lliuraments al comprador afectat. Així
mateix, ho ha de comunicar de forma immediata al FEGA,
que ho ha de traslladar a les autoritats competents de la
resta de comunitats autònomes en les quals hi hagi productors que efectuïn lliuraments al comprador afectat.
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un comprovant que compleixi els requisits i els detalls
que figuren a l’article 8.3.
2. El comprador és el responsable de lliurar al productor el comprovant esmentat, fins i tot quan algú efectuï la recollida en nom seu. Un altre exemplar ha d’acompanyar la llet transportada fins a la seva destinació,
juntament amb una relació completa (full de ruta) dels
productors de què procedeixi, identificats amb el seu NIF
i la localització de les explotacions, de les quals hi ha de
figurar el codi que tinguin assignat per les autoritats competents en la matèria.
3. En la descàrrega dels productes transportats,
s’han de pesar en conjunt, i han d’expressar el seu pes en
el tiquet de bàscula corresponent, com també la data i
hora de la pesada i la identificació de la cisterna de descàrrega. Aquest document s’ha d’unir al full de ruta, com
a comprovant de les recollides, i ha de quedar sota la custòdia del comprador autoritzat. En el supòsit de transvasament a un altre transport o a un dipòsit intermedi, s’ha
de reflectir recíprocament en la documentació de tots
dos.
4. Els compradors transformadors amb compres
totals inferiors a tres milions de quilograms per període
poden fer servir mesuradors volumètrics quan no disposin de bàscula, sempre que puguin expedir un tiquet que
contingui la mateixa informació que el tiquet de bàscula i
que se segueixi el procediment que descriu l’apartat anterior. Els compradors transformadors artesans poden fer
servir qualsevol altre mètode per pesar o mesurar el
volum de la llet descarregada, sempre que mantinguin un
registre que contingui com a mínim la mateixa informació
que el tiquet de bàscula esmentat a l’apartat 3.
5. Tots els documents justificatius dels lliuraments
corresponents a un període de taxa làctia s’han de conservar a disposició de l’autoritat competent almenys durant
tres anys, comptats a partir del final de l’any al qual corresponguin.

CAPÍTOL VI
Règim de compres de llet
Article 18. Altes i baixes de productors.
1. Els compradors autoritzats han de donar d’alta en
la seva comptabilitat material tots els productors als quals
comprin llet, amb efectes de la data en què facin el primer
lliurament.
2. Els productors que deixin de vendre la seva llet a
un comprador autoritzat han de ser donats de baixa per
aquest amb efectes de la data de l’últim lliurament efectuat. Als esmentats productors que es donin de baixa el
comprador autoritzat els ha de lliurar de forma fefaent el
certificat de les quantitats totals comprades en el període
de taxa làctia a què es refereix l’article 10.3.
3. Dins els 20 primers dies de cada mes, els compradors autoritzats han de comunicar a l’autoritat competent
els moviments d’altes i baixes que es produeixin en l’immediat precedent, per a la qual cosa han de fer servir el
model que estableixi l’autoritat esmentada, que almenys
ha de contenir la informació que recull l’annex XI.
4. Els productors els balanços anuals dels quals estiguin inclosos en la relació declarada per un comprador
autoritzat, d’acord amb el que estableix l’article 24, i figurin d’alta al final de període de taxa làctia a què corresponguin, han de continuar en aquesta mateixa situació
des del primer dia del període següent.
Article 19. Documentació de les compres.
1. Cada lliurament realitzat per un productor a un
comprador autoritzat s’ha d’identificar i documentar amb

Article 20.

Comptabilitat de les compres.

1. Els compradors autoritzats han de portar al dia la
comptabilitat material de totes les compres realitzades en
el període de taxa làctia tant a productors com a qualsevol
altre subjecte que actuï en l’àmbit del sector lacti. La
comptabilitat de cada període de taxa làctia s’ha de conservar a disposició de l’autoritat competent, almenys tres
anys, comptats a partir del final de l’any al qual correspongui, juntament amb els seus justificants.
2. El dia 20 de cada mes han d’estar comptabilitzades i documentades totes les quantitats lliurades pels
productors i, si s’escau, les comprades a altres operadors
en el mes immediat anterior, i acumulades amb les dels
mesos precedents del període. Aquestes quantitats s’han
d’expressar en quilograms, sense decimals, referides al
contingut representatiu de greix corresponent a cada productor. A aquest efecte, els compradors autoritzats han
d’analitzar en laboratoris homologats almenys una mostra presa dels lliuraments efectuats en el mes per cada
productor. En les compres a altres operadors, s’hi ha
determinar el greix sobre una mostra de cada transport.
3. La comptabilitat material s’ha de registrar en fulls
numerats consecutivament, numeració que s’ha d’iniciar
amb cada període de taxa làctia. S’hi ha de destinar un full
independent, per a la qual cosa s’ha de fer servir el model
que estableixi l’autoritat competent, que ha de contenir
almenys la informació que recull l’annex XII, a cada productor o a qualsevol altre operador al qual efectuïn compres. La comptabilitat es pot realitzar i registrar per mitjans informàtics sempre que es recullin les mateixes
dades amb el mateix detall i es puguin posar a disposició
de les autoritats competents als efectes oportuns.
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Article 21. Ajustos per greix.

Article 24. Declaració de compres i vendes.

1. En la comptabilitat material de les compres de llet
hi ha de figurar el seu contingut mitjà en greix, expressat
com a percentatge en pes amb dos decimals, de la llet
comprada mensualment a cada productor. En els arrodoniments s’ha d’aplicar la regla del cinc.
2. Si es produeixen diferències entre el contingut en
greix de la llet comprada amb el representatiu corresponent a la quantitat de referència individual, s’han d’efectuar els ajustos quantitatius necessaris d’acord amb els
coeficients que recull la taula de l’annex XIII.
3. El càlcul d’equivalències de les compres totals de
llet ajustades en greix al llarg del període s’ha de fer aplicant al total el percentatge mitjà ponderat, en funció de
les quantitats comprades mensualment.

1. En el període comprès entre el dia 1 d’abril i el dia
14 de maig o l’immediat hàbil anterior, en cas que sigui
festiu, els compradors autoritzats han de presentar a l’autoritat competent de la comunitat autònoma, per mitjans
telemàtics:
a) Una relació dels balanços de la comptabilitat
material tancats als productors, a què es refereix l’article
20, per a la qual cosa han de fer servir el model que estableixi l’autoritat competent, que ha de recollir com a
mínim la informació que conté l’annex XIV, en què s’ha de
recollir tant la quantitat total de llet lliurada com la corregida en greix i l’import abonat a cada productor. En el cas
d’anys bixests, aquestes quantitats s’han d’ajustar reduint
en un seixantè les corresponents als mesos de febrer i
març.
b) Una declaració en què es detallin totes les compravendes de llet i productes lactis realitzades a qualsevol
altre operador, segons la comptabilitat que estableix l’article 20, per a la qual cosa han de fer servir el model que
estableixi l’autoritat competent, que ha recollir, almenys,
la informació que conté l’annex XV.

Article 22. Facturació i pagament de les compres.
1. Les obligacions de facturació entre compradors i
productors per la llet lliurada en un mes s’han de complir
dins el mes següent.
2. Les factures, a més de complir tots els requisits
legalment exigibles, s’han d’emetre amb els següents:
a) S’han de referir a la llet lliurada i han de comprendre totes i cadascuna de les recollides efectuades. El
detall de cada lliurament, amb la seva data i quantitat, s’hi
pot expressar o unir-s’hi com a document adjunt, integrant la factura. Així mateix i amb el mateix tractament,
ha de quedar constància de la quota disponible d’acord
amb les dades de què es disposi en el moment d’emetre
la factura.
b) Han d’expressar el contingut mitjà en greix de la
llet, d’acord amb l’article 21.1.
c) Els premis o les penalitzacions per qualitat o per
qualsevol altre concepte hi han de tenir una expressió
clara i detallada i han de respondre a criteris objectius,
d’acord amb els resultats de proves analítiques o altres
que es puguin acreditar documentalment.
d) Les altres que estableix l’article 8.4.
3. Els pagaments de les factures s’han de fer obligatòriament mitjançant transferència bancària o xec nominatiu barrat a favor del productor. En qualsevol cas, tant el
comprador com el productor han de conservar els documents justificatius.
4. Les compravendes de llet entre altres persones
físiques o jurídiques han de ser facturades i pagades amb
els mateixos requisits i detall que recullen els apartats 2 i 3.
5. A les factures i als documents acreditatius dels
pagaments se’ls ha d’aplicar el que estableix l’article 19.4.
6. Les factures, juntament amb la documentació
acreditativa dels pagaments i la dels lliuraments (comprovants, albarans, tiquets de bàscula, fulls de ruta, relacions, butlletins d’anàlisi, etc.), constitueixen la documentació justificativa de la procedència de la llet i la de la seva
comptabilitat material.
Article 23. Compres simultànies a un mateix productor.
En cas que un productor efectuï lliuraments simultanis a diversos compradors durant un període de taxa làctia determinat, aquests li han de remetre dins els 20 primers dies de cada mes un certificat elaborat d’acord amb
el model que estableixi l’autoritat competent, que almenys
ha de contenir les dades de l’annex VI, en el qual figurin
els lliuraments efectuats en el mes immediat anterior i el
seu contingut mitjà de greix, i, en cas que no ho facin, els
productors els ho han d’exigir.

2. En igual termini i pels mateixos mitjans, els compradors transformadors autoritzats han de presentar, a
més, a l’autoritat competent de la comunitat autònoma,
una declaració de l’ús donat a tota la llet comprada, amb
expressió detallada de la quantitat utilitzada com a primera matèria per a la fabricació de cadascun dels productes, dels quals també hi han de constar les quantitats,
expressades en equivalents de llet, obtingudes i comercialitzades, tant al consum com per a successives transformacions o a la intervenció, per a la qual cosa han de fer
servir el model que estableixi l’autoritat competent, que
ha de recollir, almenys, les dades que conté l’annex XVI.
En aquesta declaració també s’hi han de fer constar
expressament les quantitats d’equivalents de llet que al
final del període de taxa làctia tinguin emmagatzemades
com a primeres matèries, les que estiguin en procés de
transformació i les emmagatzemades com a productes
acabats. Com a documentació justificativa d’aquesta
declaració s’han de prendre en consideració els informes
de fabricació i d’existències en el període, així com la
comptabilitat financera de l’empresa i la que doni suport
als seus corresponents assentaments.
3. Els compradors autoritzats que no hagin efectuat
compres de llet durant el període de què es tracti han de
declarar expressament la circumstància esmentada, en
un termini idèntic.
4. Sense perjudici de la declaració anual de balanços
a què es refereixen els apartats precedents, els compradors autoritzats han de presentar davant l’autoritat competent de la comunitat autònoma, per mitjans telemàtics:
a) Dins els 20 primers dies de cada mes, la declaració
a què es refereix l’apartat 1.a), corresponent al mes immediat anterior, per a la qual cosa han de fer servir el model
que estableixi l’autoritat competent, que ha de recollir, com
a mínim, la informació que inclou l’annex XVII.
b) Dins els 20 primers dies dels mesos de juliol, octubre, gener i abril, la declaració a què es refereix l’apartat
1.b), corresponent als tres mesos immediatament anteriors, per a la qual cosa han de fer servir el model que
estableixi l’autoritat competent, que ha de recollir, com a
mínim, la informació que conté l’annex XV.
Article 25. Compensacions.
1. Al final de cada període, el FEGA ha de determinar
la contribució de cada productor al pagament de la taxa
que correspongui després d’haver reassignat la part no
utilitzada de la quantitat de referència nacional assignada
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als lliuraments, entre els productors que hagin excedit la
seva quantitat de referència individual, en primer lloc per
comprador, i seguidament a escala nacional, d’acord amb
el que indica aquest article.
2. La compensació per comprador o primera compensació s’ha de fer d’acord amb el procediment
següent:
a) En una primera fase, cada productor amb excés
ha de ser compensat amb una quantitat fixa igual a 10.000
quilograms. En cas que les disponibilitats del comprador
no permetin assolir la quantitat esmentada, cada productor ha de ser compensat amb una quantitat immediatament inferior, calculada d’acord amb les disponibilitats
esmentades.
b) En una segona fase, les altres quantitats disponibles s’han de reassignar entre els productors que encara
tinguin excés de quota sense compensar, i s’ha de compensar cadascun d’ells amb la quantitat resultant de
repartir les disponibilitats proporcionalment a la quota de
cada productor. Aquesta segona fase s’ha de repetir tantes vegades com sigui necessari fins a esgotar les disponibilitats o fins a compensar tots els productors.
3. La compensació nacional o segona compensació
s’ha de fer d’acord amb el procediment següent:
a) En una primera fase, cada productor que falti amb
excés després de la primera compensació ha de ser compensat, com a màxim, per una quantitat igual al resultat
de restar a la quantitat fixa que estableix l’apartat 2.a) la
quantitat per a la qual ja hagi estat compensat, sempre
que la diferència esmentada sigui positiva.
b) En una segona fase, tots els productors que
encara tinguin excés de quota sense compensar han de
ser compensats proporcionalment a la seva quota. Per a
això, en funció de les disponibilitats existents, s’ha d’aplicar un percentatge, igual per a tots els productors, de
manera que cadascun d’ells ha de ser compensat per una
quantitat màxima igual al resultat d’aplicar el percentatge
esmentat a la seva quota, menys les quantitats ja compensades en primera i segona compensació, sempre que
la diferència sigui positiva. Aquest procediment s’ha de
repetir de forma iterativa incrementant el percentatge,
igual per a tots els productors, que s’apliqui, fins a esgotar les disponibilitats.
4. Per aplicar els apartats 2 i 3, s’ha de tenir en
compte el següent:
a) Cap productor pot ser compensat per una quantitat superior al seu excés de quota. Així mateix, cap productor pot ser compensat amb més de 250.000 quilograms en primera compensació, ni amb més de 300.000
quilograms si se sumen les dues compensacions, llevat
que les disponibilitats en segona compensació permetin
augmentar aquesta última quantitat i que els productors
amb excedents iguals o inferiors hagin estat compensats
totalment.
b) En la primera compensació, cada comprador pot
disposar del 80 per cent de les quantitats de referència
individuals no utilitzades pels productors que li hagin
efectuat lliuraments durant el període considerat, i les
altres quantitats han de passar a la segona compensació.
c) La primera i la segona compensació, així com les
seves fases, s’han d’executar de forma seqüencial, i el
procés pot finalitzar en qualsevol d’aquestes fases, en
funció de les disponibilitats.
d) En el cas de productors que siguin cooperatives
agràries o societats agràries de transformació, la quantitat fixa que estableix l’apartat 2.a) s’ha de mulitiplicar pel
nombre de socis que tinguin la condició d’agricultor a títol
principal.
e) En el cas de productors que efectuïn lliuraments a
més d’un comprador, la quantitat de referència individual
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que s’ha de tenir en compte en cada comprador és la
quantitat proporcional de quota disponible en cadascun
d’ells.
5. En cap cas s’ha d’aplicar el sistema de compensacions:
a) Als productors que no tinguin assignada quantitat
de referència individual.
b) Als que l’hagin cedit o transferit.
c) A les declaracions presentades després del 30 de
juny.
d) A les quantitats posades de manifest com a resultat d’actuacions de control.
CAPÍTOL VII
Règim aplicable a industrials, transportistes i intercanvis
Article 26.

Industrials.

1. Els industrials han de comunicar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on estigui ubicada la seva
seu social, abans de l’inici de la seva activitat, la intenció
d’adquirir llet per transformar-la en productes lactis o
altres productes, mitjançant una declaració que contingui,
almenys, la informació de l’annex XVIII, d’acord amb el
model que estableixi l’autoritat competent, en la qual han
de detallar els mitjans de què disposen per acreditar la
seva condició d’industrial.
2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma pot
comprovar els mitjans de què disposi l’industrial, que han
d’estar identificats d’acord amb la normativa vigent. A
aquests efectes, les comunitats autònomes s’han de prestar la deguda assistència mútua.
3. Als efectes d’aquest Reial decret, els industrials
estan obligats a:
a) Comptabilitzar i documentar les compres i vendes
de llet i d’altres productes lactis que realitzin, de manera
que quedin identificades les quantitats i el seu origen o
destinació.
b) Emetre les factures i realitzar el pagament de les
compres als seus proveïdors d’acord amb l’article 22.
c) Presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma les declaracions, amb els mateixos detalls,
requisits i efectes que els que estableix l’article 24 per als
compradors transformadors; s’entén que en les esmentades declaracions han de quedar identificats els clients i els
proveïdors.
d) Efectuar la declaració a què es refereix l’article
11.4.b).5è i actualitzar-la d’acord amb l’apartat 5 de l’article
esmentat.
e) Complir els requisits per als compradors transformadors que estableix l’article 11.4.b).1r, 2n i 3r.
4. Les compres per part dels industrials als compradors autoritzats i, en general, qualsevol compravenda o
transport de llet o de productes lactis s’han de documentar amb els mateixos requisits i exigències que estableixen els articles 19 i 20.
5. Els industrials poden vendre llet a compradors
transformadors o a altres industrials, sempre que aquestes vendes no constitueixin la seva activitat principal.
Article 27. Transportistes.
1. El propietari de la llet o dels productes lactis transportats és el responsable d’exigir al transportista el compliment de totes les seves obligacions.
2. Als efectes d’aquest Reial decret, el conductor que
realitzi el transport es considera representant del propietari de la mercaderia.
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3. El conductor ha de mantenir permanentment
actualitzat el document full de ruta d’acord amb el model
que estableixi l’autoritat competent, que ha de contenir,
com a mínim, les dades que recull l’annex XIX i que ha de
romandre sota la seva custòdia fins a la terminació del
transport, moment en què s’han de traslladar a qui es faci
càrrec de la llet d’acord amb l’article 19.
S’hi han de fer constar les quantitats carregades, amb
expressió de la data, hora i lloc, dipòsit i propietari inicial
de la llet, i les descàrregues amb la mateixa informació de
destinació. Cada moviment ha d’estar documentat amb
un albarà de lliurament, de bàscula o un altre equivalent
de comprovació. Durant el transport, el full de ruta ha
d’estar a disposició de les autoritats competents.
Article 28. Transaccions fora del territori peninsular
espanyol i les Illes Balears.
1. Totes les transaccions, ja siguin compres o vendes,
de llet o d’altres productes lactis amb origen o destinació
fora del territori peninsular espanyol o de les Illes Balears
s’han de comptabilitzar i declarar amb els requisits que
estableixen els articles 20, 21 i 24 per als compradors
autoritzats. En el cas dels altres productes lactis, la seva
comptabilitat i declaració s’ha d’expressar, a més, pels
seus equivalents en llet.
2. La procedència o destinació de la llet i dels altres
productes lactis i la seva comptabilitat s’han de justificar
d’acord amb l’article 22.6.
3. Els subjectes diferents dels que regula l’article 2.g)
i h), que duguin a terme activitats a què es refereix aquest
article, han de comunicar a l’autoritat competent, abans
de l’inici de les activitats esmentades, la seva intenció de
realitzar-les mitjançant una comunicació que contingui,
almenys, les dades que recull l’annex XVIII; en aquest cas,
no els és aplicable el que estableix l’article 4.3.
CAPÍTOL VIII
Gestió i recaptació de la taxa làctia
Article 29. Retencions a compte de la taxa.
1. Quan al llarg del període de taxa làctia les quantitats lliurades pels productors superin la quantitat de referència individual assignada, se’ls han de practicar les
retencions que regula aquest article.
2. Els compradors autoritzats han de retenir als productors els imports que resultin d’aplicar, a les quantitats
sobrepassades en el mes precedent, el 10 per cent del
tipus de gravamen de la taxa làctia que estableix l’article
2 del Reglament (CE) núm. 1788/2003 del Consell, de 29
de setembre de 2003, a partir d’aquell en què el productor
superi la seva quantitat de referència individual.
3. Les retencions practicades han de figurar expressament en les factures corresponents als lliuraments del
mes al qual s’apliquin i s’han de substreure de l’import
final que ha de percebre el productor. S’han d’expressar
detallant els quilograms sobrepassats i l’import unitari
aplicable a cadascun d’aquests.
4. En cas que un productor efectuï lliuraments simultanis a diversos compradors, cadascun ha d’aplicar retencions als lliuraments que rebi a partir del mes en què es
produeixi l’excés.
Per fer-ho, han de tenir en compte les quantitats recollides en els certificats obligatoris estesos pels altres compradors, que el productor els ha de facilitar a cadascun,
tal com estableixen l’article 9.2 i l’article 23.
5. Si un productor canvia de comprador i ja ha tingut
excés de la seva quantitat de referència, el nou comprador ha d’aplicar l’import de la retenció a compte a totes
les quantitats lliurades.
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6. Els productors amb quota de venda directa no
estan sotmesos a retencions per les quantitats que l’excedeixin, però sí per les que superin la seva quantitat individual de referència de lliuraments a compradors autoritzats.
Article 30. Declaració i pagament de les retencions.
1. Els compradors autoritzats han d’abonar al FEGA
en el compte establert a l’apartat 4 i han de declarar a
l’autoritat competent de la comunitat autònoma que els
hagi atorgat l’autorització l’import de les retencions practicades dins els 20 primers dies naturals del mes següent
a què corresponguin. Per fer-ho, han de fer servir els
models que estableixi l’autoritat competent per declarar
mensualment les retencions i per documentar el seu
pagament, que han de contenir, com a mínim, la informació que recullen els annexos XX i XXI, respectivament.
2. Els compradors han de remetre a l’autoritat competent, dins els 10 dies naturals següents a cada ingrés,
l’original del document de pagament degudament diligenciat per l’entitat financera, acompanyat del detall corresponent a les quantitats retingudes als productors, que
ha de contenir, com a mínim, la informació que recull l’annex XXI.
3. Els imports econòmics que resultin d’aplicar el
que disposa aquest article tenen la consideració de quantitats pagades a compte de la taxa làctia.
4. Les quantitats retingudes a compte s’han d’abonar en un compte únic establert pel FEGA a aquest
efecte.
Article 31. Càlcul i liquidació de la taxa làctia.
1. El FEGA ha de calcular el balanç de llet produïda i
comercialitzada durant el període de taxa làctia en còmput nacional i ha de determinar, si s’escau, l’execedent
sobre la quantitat de referència nacional. Per fer-ho, el
FEGA ha d’utilitzar la informació de les declaracions que
estableixen els articles 6 i 24 que figura en el sistema d’informació que estableix l’article 43.
2. En cas d’excés, un cop deduïdes les compensacions a què es refereixen els articles 7 i 25, el FEGA ha de
calcular la liquidació de la taxa làctia corresponent a tots
els productors per les quantitats meritades aplicant el
tipus de gravamen corresponent.
3. En les liquidacions practicades als productors han
de quedar reflectits, si s’escau, els imports retinguts a
compte de la taxa làctia. L’import degut és el que resulti de
deduir les retencions esmentades.
4. Als subjectes passius obligats al pagament de la
taxa làctia, a què es refereix l’article 3.4, el FEGA els ha de
calcular, en tot cas, la liquidació corresponent aplicant
sobre les quantitats expressades en l’esmentat article,
sense cap compensació, el tipus de gravamen establert
per al període de taxa làctia de què es tracti.
Article 32. Comunicació i notificació de la liquidació.
1. El FEGA ha de comunicar a les autoritats competents l’import de la liquidació de la taxa practicada:
a) Als compradors autoritzats per cadascuna
d’aquestes.
b) Als productors amb quota de venda directa les
explotacions dels quals estiguin ubicades en el seu àmbit
territorial.
c) Als subjectes passius que recull l’article 3.4.
2. L’autoritat competent ha de notificar l’import de la
liquidació de la taxa làctia practicada als subjectes que
indica l’apartat anterior.
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3. Les autoritats competents han de notificar les
liquidacions abans de l’1 d’agost següent al tancament
del període de taxa làctia a què es refereixin les liquidacions, excepte quan es tracti de les liquidacions a què es
refereix l’article 38.
4. Els compradors autoritzats han de donar trasllat
de les liquidacions esmentades a cadascun dels productors, amb caràcter previ a la repercussió a què es refereix
l’article 33.3.
5. Contra les resolucions de liquidació de la taxa es
pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el
president del FEGA, en els termes i els terminis que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre.
Així mateix, s’hi pot interposar reclamació economicoadministrativa davant el Tribunal Economicoadministratiu Central de forma directa o després de la resolució
expressa o presumpta del recurs potestatiu de reposició.
Article 33. Pagament de la taxa làctia.
1. Els obligats al pagament han d’abonar l’import
degut segons la liquidació practicada en el compte únic
establert pel FEGA a aquest efecte, d’acord amb el que
disposa aquest article, en els terminis que estableix la Llei
58/2003, de 17 de desembre.
2. L’original del document «Ordre de pagament»
(annex XXII), degudament diligenciat per l’entitat financera, s’ha de remetre a l’autoritat competent de la comunitat autònoma, dins els 10 dies naturals següents a la
data de l’ingrés.
3. Els compradors han de repercutir als productors
l’import de la taxa que hagin abonat per ells per qualsevol
mitjà adequat que quedi documentat, fins i tot deduint-lo
de les factures corresponents als lliuraments que els facin
a partir del mes en què la van pagar.
Article 34. Devolucions.
1. El FEGA ha de transferir als organismes pagadors
de les comunitats autònomes perquè les retornin als productors, dins el període següent de taxa làctia, les quantitats retingudes a compte en els supòsits següents:
a) En el cas d’excés de la quantitat de referència
nacional, els excessos de les retencions a compte als productors sobre les liquidacions practicades a cadascun
d’ells.
b) En cas que no es produeixi excés, totes les quantitats retingudes a compte.
2. Quan, per qualsevol causa, s’hagi de practicar una
nova liquidació de taxa làctia que modifiqui una altra
d’anterior per minoració del seu import i en resulti una
quantitat per retornar, l’autoritat competent, amb transferència prèvia pel FEGA a aquesta, ha d’efectuar la devolució al comprador que, com a subjecte passiu substitut, va
realitzar el pagament, dins el termini que correspongui
segons la causa que hagi originat la modificació. El comprador, en els 15 dies naturals següents al de la recepció
de la devolució, ha d’abonar la part que li correspongui a
cada productor, als quals, d’acord amb l’article 33.3, va
repercutir prèviament la taxa corresponent a la liquidació
posteriorment modificada.
3. El comprador, en els 15 dies naturals següents a la
realització de les transferències a què es refereix l’apartat
anterior, ha de comunicar a l’autoritat competent de la
comunitat autònoma les devolucions efectuades als productors. Al seu torn, l’autoritat esmentada ha de comunicar al FEGA les devolucions efectuades als productors del
seu àmbit.
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CAPÍTOL IX
Controls
Article 35.

Règim aplicable als controls de la taxa làctia.

1. Les actuacions de control s’han de dur a terme
d’acord amb el que estableixen la normativa comunitària
aplicable, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, la seva normativa de desplegament i aquest Reial decret.
2. Poden ser objecte de control totes les persones
físiques o jurídiques que intervinguin en qualsevol de les
fases de producció i de comercialització de la llet i productes lactis.
3. Les autoritats competents de les comunitats autònomes han de realitzar els controls que preveu el règim
de taxa als productors, compradors i industrials les explotacions o seu social de les quals, respectivament, estiguin
ubicades en el seu territori. Així mateix, les autoritats
competents han de portar a terme els controls sobre els
productors, compradors o industrials que resultin de les
actuacions realitzades per altres comunitats autònomes, a
l’empara del que estableix l’article 4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, en el marc del Pla general de controls
que estableix l’article 36.2.
Article 36.

Planificació dels controls.

1. Per dur a terme els controls és aplicable el que
estableixen els articles 19 a 22 del Reglament (CE) núm.
595/2004 de la Comissió, de 30 de març de 2004, pels
quals s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1788/2003 del Consell.
2. El Pla general de controls que preveu l’article 19
del Reglament (CE) núm. 595/2004 de la Comissió l’ha
d’elaborar el FEGA, en col·laboració amb les comunitats
autònomes, per a cada període, i ha de contenir, com a
mínim, els elements següents:
a) Els criteris adoptats per elaborar el Pla.
b) Els compradors i productors seleccionats.
c) Els controls sobre el terreny que s’han d’efectuar
durant el període de 12 mesos.
d) Els controls de transport entre productors i compradors.
e) Els controls de les declaracions anuals de productors o compradors.
3. Amb independència del Pla esmentat, les autoritats competents poden dur a terme totes les actuacions
de comprovació o d’investigació que es considerin necessàries.
4. Els controls, en totes les seves activitats, tant les
de planificació com les d’actuació, han de ser confidencials i la documentació generada ha de tenir caràcter
reservat.
Article 37. Actuacions de control.
1. Les actuacions de control en el règim de taxa làctia
les han de dur a terme funcionaris públics, degudament
acreditats per l’autoritat competent per a l’exercici
d’aquestes funcions, i s’han d’efectuar d’acord amb els
procediments que preveuen la legislació tributària i
aquest Reial decret. No obstant això, poden ser auxiliats
pel personal de suport que es consideri necessari.
2. Poden ser subjectes d’actuacions de control tots
els esmentats a l’article 3, així com qualsevol persona
física o jurídica que tingui relació directa o indirecta amb
les activitats que regula el marc del règim de taxa làctia.
3. En les actuacions de control, els subjectes que hi
estan sotmesos estan obligats a col·laborar amb els funcionaris que les duguin a terme i a posar a la seva dispo-
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sició tota la documentació que permeti verificar l’adequat
compliment de les obligacions relatives al règim de taxa
làctia: comptabilitat principal i auxiliar, llibres, factures,
documents, el llibre de registre a què es refereix l’article
14 del Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual
s’estableix un sistema d’identificació i registre dels animals de l’espècie bovina, així com el Registre que estableix l’article 7.1 del Reial decret 217/2004, de 6 de febrer,
i altres justificants concernents a la seva activitat i, en particular, tota la documentació que permeti verificar la procedència i la destinació de la llet i la coherència entre les
compres i les vendes declarades.
En tot moment, els funcionaris actuants han de tenir
accés a la comptabilitat financera i material de les compres i vendes realitzades, a tots els seus elements justificants i a qualsevol altre que es consideri oportú, amb
independència del suport documental o informàtic en què
estigui continguda.
4. També han de poder accedir a totes les installacions en què es duguin a terme activitats relacionades o
que puguin tenir relació amb el règim de la taxa làctia,
fins i tot als equips informàtics i de comunicacions.
5. Els funcionaris actuants poden recollir còpies
documentals o informàtiques de tota la informació
posada a la seva disposició, sigui quin sigui el seu
suport.
6. Tota persona física o jurídica, pública o privada,
està obligada a col·laborar en les actuacions i a subministrar a requeriment de l’òrgan competent de la comunitat
autònoma totes les dades, informes o antecedents derivats de les seves relacions econòmiques o comercials
amb els subjectes als quals és aplicable el règim de taxa
làctia.
7. Les actuacions de control s’han de documentar
mitjançant diligències, comunicacions, actes i informes i
amb els documents recollits en el seu curs.
Article 38. Liquidacions derivades de les actuacions de
control.
Les quantitats de llet comercialitzada que es posin de
manifest com a resultat de les actuacions de control han
de donar lloc a la corresponent liquidació de la taxa làctia,
sense que escaigui compensació de cap tipus.
CAPÍTOL X
Règim sancionador
Article 39. Principis de la potestat sancionadora.
Són aplicables els principis de la potestat sancionadora en matèria tributària en els termes que estableixen la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, i la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Article 40.

Infraccions i sancions.

Les infraccions contra el que disposa aquest Reial
decret s’han de sancionar de conformitat amb el que preveuen l’article 97 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, la Llei
8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, la legislació de les
comunitats autònomes i la normativa comunitària aplicable.
La Llei 58/2003, de 17 de desembre, s’ha d’aplicar
quan el fet infractor no estigui tipificat en alguna de les
normes anteriors.
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Article 41. Procediment sancionador.
1. El procediment sancionador es tramita, en tot cas,
de forma separada al de liquidació de la taxa làctia.
2. El procediment per imposar sancions en matèria
de taxa làctia ha de ser, segons escaigui, el que estableixen el Reglament general del règim sancionador tributari,
aprovat pel Reial decret 2063/2004, de 15 d’octubre, el
Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat
sancionadora, aprovat pel Reial decret 1398/1993, de 4
d’agost, o les normes autònomes reguladores dels procediments sancionadors.
Article 42. Òrgan competent per imposar sancions.
L’òrgan competent per imposar sancions és l’autoritat
competent de la comunitat autònoma.
CAPÍTOL XI
Sistema d’informació del règim de taxa làctia
Article 43. Sistema d’informació del règim de taxa làctia.
1. L’autoritat competent ha de registrar en bases de
dades informatitzades la informació relativa a la gestió i el
control del règim de taxa làctia i ha de garantir el seu funcionament actualitzat. El seu funcionament ha de permetre que la informació que contenen les esmentades bases
de dades, les altes, baixes i modificacions, tinguin un
reflex immediat en la base de dades que estableix l’apartat 2.
2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha
d’establir, adscrita al FEGA, una base de dades que permeti integrar la informació que contenen les bases de
dades a què es refereix l’apartat 1.
3. S’estableix el Sistema d’Informació de la Taxa Làctia (SITALAC), que està format per les bases de dades que
estableixen els apartats 1 i 2. El FEGA és l’òrgan responsable del seu funcionament coordinat. Forma part del SITALAC, en una secció separada denominada RECAL, la informació que conté el Registre a què es refereix l’article
15.1.
4. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en
col·laboració amb les comunitats autònomes, ha d’establir els protocols tècnics necessaris per al correcte funcionament del SITALAC.
5. El FEGA ha de fer servir la informació del SITALAC
per a la tramesa a la Comissió Europea de tota la informació que exigeixi la normativa comunitària en matèria de
règim de taxa.
6. Les autoritats competents han d’establir les seves
bases de dades de tal manera que els compradors i industrials puguin realitzar les seves declaracions de forma
telemàtica, d’acord amb el que estableix aquest Reial
decret.
7. El SITALAC ha de ser accessible a tots els òrgans
competents del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de les comunitats autònomes, així com a productors,
compradors i industrials, per a la informació que els competeix i sense perjudici de la normativa vigent en matèria
de protecció de dades de caràcter personal.
CAPÍTOL XII
Coordinació del règim de taxa
Article 44. Mesa de Coordinació del Règim de Taxa.
1. Es constitueix la Mesa de Coordinació del Règim
de Taxa, adscrita al FEGA.
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2. La Mesa està integrada pels membres següents:
a) President: el president del FEGA.
b) Vicepresident: el subdirector general d’intervenció de mercats i de gestió de la taxa suplementària de la
quota làctia, del FEGA.
c) Vocals: un representant de la Subdirecció General
de Boví i Oví i un representant de la Subdirecció General
d’Ordenació i Bones Pràctiques Ramaderes, designats per
la Direcció General de Ramaderia, i un representant de
cada comunitat autònoma que acordi integrar-se en
aquest òrgan.
d) Secretari: un funcionari que ocupi, com a mínim,
el lloc de cap de servei en la relació de llocs de treball de
la Subdirecció General d’Intervenció de Mercats i de Gestió de la Taxa Suplementària de la Quota Làctia, del FEGA,
designat pel seu titular.
3. En els casos de vacant, absència, malaltia o una
altra causa legal, el president ha de ser substituït pel vicepresident.
4. La Mesa pot aprovar les seves pròpies normes de
funcionament. En tot el que no s’hi prevegi s’ha d’aplicar
la Llei 30/1992, de 26 de novembre. La Mesa s’ha de reunir, mitjançant convocatòria del seu president, a iniciativa
pròpia o a sol·licitud de qualsevol dels seus membres, i
com a mínim una vegada al trimestre.
5. Són funcions de la Mesa:
a) Proposar les mesures necessàries que assegurin
el funcionament coordinat del règim de taxa en tot el territori nacional.
b) Proposar al president del FEGA el Pla general de
control aplicable a cada període de taxa que estableix
l’article 36, així com els mecanismes de col·laboració
necessaris per realitzar controls conjunts en diverses
comunitats autònomes.
c) Establir els criteris objectius a què fa referència
l’article 3.4.b), d’acord amb el qual l’autoritat competent
pot establir la llet produïda en funció del nombre de caps
de l’explotació.
d) Emetre inform sobre les propostes necessàries
per adaptar la normativa nacional sobre el règim de taxa
a la normativa comunitària.
6. La Mesa pot acordar la constitució de grups de
treball específics. En particular, la Mesa pot acordar la
creació d’un grup de treball amb capacitat d’adoptar
mesures de control que afectin diverses comunitats autònomes, davant situacions de risc de frau que requereixin
una actuació immediata.
7. Les despeses en concepte d’indemnitzacions per
realització de serveis, dietes i desplaçaments que s’originin per la participació en reunions dels integrants de la
Mesa han de ser per compte de les seves respectives
administracions.
CAPÍTOL XIII
Noves tecnologies
Article 45. Procediments telemàtics de tramitació.
Per garantir la uniformitat de la informació del Sistema que estableix l’article 43, la presentació telemàtica
de les declaracions a què fan referència els annexos XI,
XIV, XV, XVII i XX s’ha d’ajustar als dissenys dels registres
d’entrada de dades recollides en els annexos esmentats.
Disposició addicional primera. Entitats associatives.
1. Les entitats associatives que regula l’article 6.a) de
la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les
explotacions agràries, que, a 1 d’abril de 2004, estiguin
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autoritzades com a compradors o constituïdes de manera
que incloguin en el seu objecte social l’activitat de comercialització de llet, s’han de beneficiar de les excepcions
següents al règim general, sempre que les seves compres
de llet procedeixin íntegrament de productors associats:
a) Queden dispensades de la fiança que exigeix l’article 14 per operar com a compradors comercialitzadors.
Així mateix, queden dispensades de la prestació de fiança
les entitats associatives que es constitueixin per fusió de
les anteriors.
b) L’obligació que preveu l’article 11.4.a).2n s’entén
duta a terme quan s’assoleixi la meitat del volum exigit.
Aquesta proporció s’ha d’aplicar al règim d’adequació de
l’esmentat requisit a què es refereix l’apartat 2 de la disposició transitòria primera.
c) No obstant el que disposa l’article 11.7, les cooperatives agràries de primer grau i les societats agràries de
transformació que tinguin autorització com a compradors
comercialitzadors poden vendre llet a les cooperatives
agràries de segon grau i a les agrupacions de societats
agràries de transformació en què estiguin integrades,
sempre que, a 1 d’abril de 2004, estiguin autoritzades com
a comprador comercialitzador, o constituïdes de manera
que incloguin en el seu objecte social l’activitat de comercialització de llet.
En aquest cas, les cooperatives agràries de segon
grau i les agrupacions de societats agràries de transformació estan obligades a complir tots els requisits i les
obligacions que exigeix aquest Reial decret als compradors comercialitzadors, sense perjudici dels beneficis a
què es refereixen els dos paràgrafs anteriors. Només
poden adquirir llet procedent de les cooperatives agràries
de primer grau i de les societats agràries de transformació
que hi estiguin integrades.
d) No obstant el que disposa l’article 11.8, en el cas
de les cooperatives agràries de primer grau autoritzades
com a compradors transformadors, les vendes de llet a
altres compradors transformadors o a industrials poden
constituir la seva activitat principal.
Disposició addicional segona. Règim especial insular.
1. Als compradors autoritzats que adquireixin llet
exclusivament a productors amb explotacions radicades
a les Illes Balears no els és aplicable el límit que estableix
l’article 11.4.a).2n.
2. No obstant el que disposa l’article 11.4.a).3r, els
compradors comercialitzadors que adquireixin llet exclusivament a productors d’explotacions radicades a les Illes
Balears poden compartir mitjans de transport amb altres
compradors simultàniament. Per fer-ho, han d’acreditar
de forma fefaent, davant l’autoritat competent de la
comunitat autònoma, que per a cada transport individual
de llet queda identificat i documentat en tot moment l’origen de la llet i la seva relació amb cada comprador.
Disposició addicional tercera. Informació que s’integra
en el SITALAC.
La informació que conté el Registre de compradors
autoritzats (RECAL), que estableix l’article 16 del Reial
decret 291/2004, de 20 de febrer, s’ha d’integrar en el
SITALAC. Així mateix, s’ha d’integrar en el Sistema
esmentat tota la informació relativa al règim de la taxa
làctia que figura en les bases de dades del FEGA abans de
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret i, en particular, el
Registre de compradors autoritzats.
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Disposició transitòria primera. Compradors amb autorització vigent.

aquest Reial decret i ho han de notificar prèviament al
FEGA abans del 31 de desembre de 2005.

1. Les autoritzacions a compradors vigents en el
moment de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret continuen vigents, sense perjudici del que estableix l’article 17.
2. Els compradors autoritzats a l’entrada en vigor del
Reial decret 291/2004, de 20 de febrer, que hagin estat
autoritzats com a comercialitzadors per als períodes
2005/2006 i següents, poden assolir el volum mínim de
compres a què es refereix l’article 11.4.a).2n de la manera
següent:
a) En el període 2005-2006: tres milions de quilograms.
b) En el període 2006-2007: quatre milions de quilograms.
c) A partir del període 2007-2008: cinc milions de
quilograms.

Disposició transitòria quarta. Procediments en curs.

3. Els compradors transformadors autoritzats en el
moment de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret han
d’acreditar davant l’autoritat competent el compliment
del que estableix l’article 11.4.b).3r, en el termini de tres
mesos comptats a partir del dia de la publicació.
Disposició transitòria segona. Declaració per mitjans
telemàtics.
Les declaracions que, de conformitat amb aquest
Reial decret, hagin de realitzar per mitjans telemàtics els
compradors transformadors i industrials les compres
totals dels quals en el període 2004/2005 siguin inferiors a
un milió de quilograms es poden presentar en suport
paper durant el període 2005/2006. L’autoritat competent
pot establir que les declaracions esmentades es continuïn
presentant en suport paper després del període esmentat,
durant els períodes que consideri necessaris.
Disposició transitòria tercera. Autoritat competent
durant els períodes 2005/2006 i 2006/2007.
Durant els períodes 2005/2006 i 2006/2007, inclusivament, l’autoritat competent definida a l’article 2.j) és el
FEGA. Totes les referències que conté aquest Reial decret
a l’autoritat competent o a l’autoritat competent de la
comunitat autònoma s’han d’entendre referides al FEGA
en tot el que fa referència a l’esmentat període de taxa. No
obstant això, a partir de l’inici del període 2006/2007, les
autoritats competents de les comunitats autònomes
poden assumir plenament les funcions que estableix

Tots els procediments administratius, incloses les
revisions, els reintegraments, l’aplicació de procediments
sancionadors i els actes que en derivin, que es generin
com a resultat de la producció o comercialització de llet
de vaca en el marc d’aquest Reial decret i de la normativa
aplicable al règim de taxa làctia abans de la seva entrada
en vigor, durant els períodes 2005/2006 i 2006/2007, han
de ser resolts fins a la seva terminació pel FEGA.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial
decret i, en particular, el Reial decret 291/2004, de 20 de
febrer, pel qual es regula el règim de la taxa làctia.
Disposició final primera. Títol competencial.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara de 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. S’exceptua
del que s’ha exposat abans el que disposa l’article 44.
Disposició final segona. Facultat de desplegament.
S’autoritza el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en l’àmbit de les seves atribucions, per dictar les disposicions que siguin necessàries i per adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació i el compliment del que
estableix aquest Reial decret, en particular, per a la modificació dels annexos, dates i terminis que estableix.
Disposició final tercera. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 24 de juny de 2005.
JUAN CARLOS R.
La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,
ELENA ESPINOSA MANGANA
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