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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
16057 Reial decret 1613/2008, de 3 d’octubre, sobre aplicació durant el període 

2008/2009 del sistema de retencions a compte que preveu el Reial decret 
754/2005, de 24 de juny, pel qual es regula el règim de la taxa làctia.
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El Reial decret 754/2005, de 24 de juny, pel qual es regula el règim de la taxa làctia, 
fent ús de la facultat concedida als estats membres per l’article 81 del Reglament (CE) 
núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea una organització 
comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats 
productes agrícoles, estableix a l’article 29 l’obligatorietat dels compradors de llet d’efectuar 
retencions a compte als productors que superin la quantitat de referència individual 
assignada i regula a l’article 30 la declaració i el pagament de les retencions.

Aquest sistema de retencions a compte compleix una doble finalitat, la de facilitar al 
comprador el compliment de la seva obligació davant de l’Estat i al productor, el pagament 
de la liquidació, atès que s’efectua fraccionadament.

Tanmateix, la producció i comercialització de llet en els dos últims períodes (2006/2007 
i 2007/2008), segons les dades de lliuraments que s’infereixen de les declaracions 
mensuals presentades pels compradors, confirmen que Espanya està per sota de la 
quantitat de referència nacional de quota làctia, en cadascun d’aquests. D’altra banda, el 
Reglament (CE) núm. 248/2008 del Consell, de 17 de març de 2008, que modifica el 
Reglament (CE) núm. 1234/2007 pel que fa a les quotes làcties nacionals, ha incrementat 
en un dos per cent la quota làctia assignada als estats membres per al període 2008/2009 
i següents. Aquestes dues circumstàncies permeten preveure un equilibri per al període 
2008/2009 entre els lliuraments de llet i la quantitat de referència nacional assignada a 
Espanya. Per això, es pretén incrementar en determinats casos les quantitats lliurades 
pels productors al llarg del període, a partir de les quals són aplicables les retencions a 
compte que estableix l’article 29 del Reial decret 754/2005, de 24 de juny.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes 
i les organitzacions representatives del sector.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 3 d’octubre de 2008,

D I S P O S O :

Article únic. Aplicació del sistema de retencions a compte.

Durant el període de taxa 2008/2009, les retencions a compte que preveu el Reial 
decret 754/2005, de 24 de juny, pel qual es regula el règim de la taxa làctia, només 
s’apliquen als productors que compleixin alguna de les condicions següents:

a) Que disposin d’una quantitat de referència individual igual 200.000 kg o més petita 
i les quantitats lliurades superin la quantitat de referència disponible incrementada en un 
vint per cent.

b) Que disposin d’una quantitat de referència individual més gran de 200.00 kg, però 
igual a 300.000 kg o més petita, i les quantitats lliurades superin la quantitat de referència 
disponible incrementada en un deu per cent.

c) Que disposin d’una quantitat de referència individual de més de 300.000 kg i les 
quantitats lliurades superin la quantitat de referència disponible incrementada en un cinc 
per cent.
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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.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat», i els seus efectes són aplicables des de l’1 d’abril de 2008.

Madrid, 3 d’octubre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí,
ELENA ESPINOSA MANGANA


