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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
19349 Reial decret 1972/2008, de 28 de novembre, sobre reconeixement 

d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

El Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre, estableix 
disposicions específiques respecte al sector de les fruites i hortalisses, modifica alguns 
aspectes de les Directives 2001/112/CE i 2001/113/CE i els reglaments (CEE) núm. 827/68, 
(CE) núm. 2200/96, (CE) núm. 2201/96, (CE) núm. 2826/2000, (CE) núm. 1682/03 i (CE) 
núm. 318/2006 i deroga el Reglament (CE) núm. 2202/96.

El Reglament (CE) núm. 1580/2007, de la Comissió, de 21 de desembre, estableix 
disposicions d’aplicació dels reglaments (CE) núm. 2200/1996, (CE) núm. 2201/96 i (CE) 
núm. 1182/2007 del Consell en el sector de fruites i hortalisses.

Amb els dos reglaments esmentats es modifiquen diversos aspectes de la normativa 
comunitària aplicable a reconeixements d’organitzacions de productors, a més d’encomanar 
als estats membres el desplegament d’alguns d’aquests. En conseqüència és procedent 
adoptar una norma aplicable a nivell nacional per adequar la que està actualment en 
vigor.

En particular, és convenient autoritzar que persones físiques o jurídiques que no siguin 
productors de fruites i hortalisses puguin ser membres d’una organització de productors tot 
i que assegurant el control d’aquesta organització pels productors.

Amb la finalitat de garantir l’execució correcta de les activitats de les organitzacions de 
productors quant a durada i en termes d’eficàcia de la concentració de l’oferta, es considera 
oportú establir, amb caràcter general, categories de productes entre les quals l’organització 
de productors ha d’escollir per al seu reconeixement. No obstant això, es considera 
convenient preveure organitzacions específiques per a productes amb un baix nivell 
d’associacionisme.

S’ha d’establir un sistema per garantir que les organitzacions de productors de 
transformats lliurin els seus productes a la transformació sobre la base de compromisos 
dels socis en el reconeixement i de contractes de subministrament en el manteniment 
d’aquest.

Els mínims de socis i volum comercialitzat que han de reunir les organitzacions de 
productors han de permetre que es faciliti l’accés dels productors a les organitzacions 
esmentades i que, al seu torn, aquestes reuneixin uns mínims que garanteixin la posada a 
disposició dels membres dels mitjans necessaris per complir els seus objectius.

S’ha de regular l’assignació de vot en les entitats que es vulguin reconèixer com a 
organitzacions de productors per evitar abús de poder o influència d’un o diversos membres 
en la gestió i funcionament de l’organització de productors.

Davant la possibilitat que l’organització de productors no disposi de mitjans propis per 
portar a terme les seves funcions, és convenient definir els termes en què els seus propis 
membres, les seves filials o serveis externs en puguin aportar.

És convenient definir quantitativament la significativitat de les instal·lacions dels 
membres o de l’activitat corresponent perquè la seu social d’una organització de productors 
transnacional es pugui ubicar a Espanya. Així mateix, és convenient designar l’autoritat 
competent que ha de portar a terme la col·laboració administrativa entre diferents estats 
membres per a reconeixement i seguiment d’aquestes organitzacions.

També és necessari concretar el procediment i les condicions perquè es pugui 
reconèixer una associació d’organitzacions de productors, les activitats que poden portar 
a terme les esmentades associacions, la possibilitat d’integrar socis no reconeguts com a 
organitzacions de productors i el tractament de les associacions transnacionals.
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És necessari regular les dates i formats en què s’han de transmetre a la Comissió 
Europea determinades informacions, partint de les que proporcionen les organitzacions de 
productors i les comunitats autònomes.

El present Reial decret constitueix normativa bàsica, sense que s’hi oposi el fet que la 
matèria es reguli per norma reglamentària, ja que, seguint la doctrina del Tribunal 
Constitucional, quan es tracta de mesures de caràcter conjuntural, com és el cas present, 
a més, d’índole evidentment tècnica, queda justificat l’ús de norma infralegal.

Finalment, i als efectes estadístics i d’elaboració d’informes i comunicacions a la 
Comissió Europea, s’ha de mantenir el registre nacional d’organitzacions de productors i 
de les seves associacions, per a la qual cosa és necessari regular la informació que ha de 
ser aportada per les entitats esmentades.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 28 de 
novembre de 2008,

D I S P O S O :

CAPÍTOL PRELIMINAR

Objecte

Article 1. Objecte.

El present Reial decret té per objecte establir la normativa bàsica aplicable al 
reconeixement de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses i de les 
associacions d’organitzacions de productors, en desplegament del Reglament (CE) núm. 
1182/2007 del Consell, de 26 de setembre de 2007, pel qual s’estableixen disposicions 
específiques respecte al sector de les fruites i hortalisses, es modifiquen les directives 
2001/112/CE i 2001/113/CE i els reglaments (CEE) núm. 827/68, (CE) núm. 2200/96, (CE) 
núm. 2201/96, (CE) núm. 2826/2000, (CE) núm. 1782/03 i (CE) núm. 318/06 i es deroga el 
Reglament (CE) núm. 2202/96, i en aplicació del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la 
Comissió, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen disposicions aplicables dels 
reglaments (CE) núm. 2200/96, (CE) núm. 2201/96 i (CE) núm. 1182/2007 del Consell, en 
el sector de les fruites i hortalisses.

CAPÍTOL I

Reconeixement d’organitzacions de productors

Article 2. Requisits i òrgan competent per al reconeixement.

1. Poden ser reconegudes com a organitzacions de productors de fruites i hortalisses 
totes les entitats amb personalitat jurídica que ho sol·licitin i reuneixin els requisits que 
estableixen el capítol I del títol III del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 
de setembre de 2007, el capítol I del títol III del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la 
Comissió, de 21 de desembre de 2007, i aquest Reial decret.

2. En el cas de les societats mercantils, les accions o participacions han de ser 
nominatives i els socis han de tenir necessàriament la condició de productors de fruites i 
hortalisses. Les societats esmentades han de portar un llibre de registre d’accions o 
participacions, que permeti acreditar en qualsevol moment el nombre de socis, així com la 
seva participació en el capital social i els seus drets de vot.

3. La sol·licitud de reconeixement, acompanyada de la documentació que especifica 
l’annex III d’aquest Reial decret, s’ha de presentar en els llocs que determinin les comunitats 
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autònomes. En tot cas es pot presentar en qualsevol dels llocs 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.

4. El reconeixement de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses 
correspon a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui la seu social de l’entitat 
sol·licitant, a qui també correspon la competència per portar a terme els controls sobre el 
terreny que estableix el Reglament (CE) núm. 1580/2007, sense perjudici de la sol·licitud 
de cooperació interadministrativa amb altres administracions quan sigui necessari.

Article 3. Inclusió de socis no productors.

1. Sense perjudici del que estableix l’article 2 anterior, es poden admetre com a 
membres d’una organització de productors els no productors integrats en cooperatives i 
societats agràries de transformació, d’ara endavant «SAT».

2. En cas que existeixin socis no productors de productes pertanyents a les categories 
de reconeixement o productors que no vulguin participar en l’activitat de l’organització de 
productors, i aquests socis disposin de més del 24 per cent dels vots en la presa de 
decisions, l’entitat ha d’agrupar els productors que hagin de participar en l’activitat de 
l’organització en una secció o grup de productors el funcionament del qual ha de quedar 
regulat en els estatuts corresponents.

3. Els estatuts de l’entitat han de recollir que les decisions relatives a la sol·licitud de 
reconeixement com a organització de productors, al funcionament i actuacions com a 
organització de productors, especialment quant a la presentació i execució de programes 
operatius i de constitució de fons operatius, han de ser directament adoptades per 
l’assemblea de la secció vinculada a l’organització de productors.

4. L’entitat ha de portar un registre dels socis productors, així com els seus drets de 
vot.

Article 4. Categories de reconeixement.

1. Les entitats que vulguin obtenir el reconeixement com a organització de productors 
han de comunicar la categoria o les categories per a les quals sol·liciten ser reconegudes 
d’acord amb la classificació que es recull a continuació i la descripció de les quals es 
detalla a l’annex I:

i) Fruites i hortalisses.
ii) Fruita.
iii) Hortalisses.
iv) Productes destinats a la transformació.
v) Cítrics.
vi) Fruita de clofolla.
vii) Bolets.
viii) Aromàtiques i condiments.
ix) Raïm de taula.
x) Meló.
xi) Ceba.

2. La documentació de reconeixement de les entitats que sol·licitin ser reconegudes 
per a la categoria iv) «Productes destinats a la transformació» ha de contenir el compromís 
de lliurament mínim dels seus socis de manera que es garanteixi la facturació mínima que 
estableix l’annex II. El manteniment del reconeixement i els seus efectes per a l’esmentada 
categoria iv) estan condicionats al fet que les quantitats dels productes lliurats a la 
transformació, que justifiquin el valor mínim de la producció comercialitzada, estiguin 
emparats pels corresponents contractes entre organització de productors i transformador 
o per compromisos de lliurament, en cas que les empreses transformadores siguin 
organitzacions de productors.
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3. En cas que un productor pertanyi a diferents organitzacions de productors per a 
diferents productes, és obligatori el lliurament total de cada producte per al qual estigui 
adherit a l’organització de productors.

Article 5. Nombre mínim de membres i valor de la producció comercialitzable.

1. Les entitats han d’agrupar un mínim de socis productors i de valor de la producció 
comercialitzable, tal com recull l’annex II per a les diferents categories de reconeixement.

2. En cas que el sol·licitant del reconeixement estigui constituït, totalment o 
parcialment, pels membres que, al seu torn, són entitats jurídiques compostes per 
productors, el nombre de productors es pot calcular sobre la base del nombre de productors 
associats de cadascuna de les entitats jurídiques.

3. Als efectes de la comptabilització del nombre de socis, i en aplicació de l’apartat 3 
de l’article 32 del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre, no 
es consideren els membres no productors de fruites i hortalisses.

4. El valor de la producció comercialitzable es justifica de la manera següent:

a) Les entitats que hagin estat funcionant un temps que comprengui tres períodes 
anuals comptables han de remetre el valor de la producció comercialitzable de cada un 
dels esmentats períodes dels productes objecte de reconeixement del conjunt dels socis. 
El valor de la producció comercialitzable es calcula segons especifiquen els articles 52 i 53 
del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre.

En cas que l’entitat hagi tingut increment d’associats en algun d’aquests 
períodes, o increment de parcel·les d’algun dels socis, i no es disposi de forma 
fidedigna de la facturació corresponent a la producció d’aquestes parcel·les, el 
valor de la facturació a efectes del càlcul de mínims s’ha de realitzar afegint al valor 
de les vendes justificades amb factures el valor de les vendes de la producció de 
les parcel·les de les quals no es disposi de factures, calculat de la manera 
següent:

1r L’extensió de superfície incrementada cada any es multiplica per la producció 
mitjana de la zona de producció del producte recol·lectat, i la producció obtinguda així s’ha 
de multiplicar pels preus obtinguts per l’organització en els productes comercialitzats per 
aquesta o pels preus mitjans a la sortida de magatzem de la zona, en cas que no n’hi hagi 
referència.

2n Tant els preus mitjans com els rendiments mitjans han de ser certificats per 
l’organisme competent de la comunitat autònoma on estiguin ubicades les parcel·les.

b) Per a les entitats que no hagin estat funcionant un temps que comprengui tres 
períodes anuals comptables, la facturació dels anys anteriors a la seva constitució es 
calcula aplicant a la superfície dels socis actuals els rendiments i preus mitjans obtinguts 
amb els criteris de l’apartat 4. a) anterior.

Article 6. Estructures i activitats de les organitzacions de productors.

1. L’entitat ha de disposar dels mitjans materials i humans necessaris per portar a 
terme, almenys, les funcions que recull l’article 25 del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de 
la Comissió, de 21 de desembre.

2. En el cas de comercialització de productes amb destinació a indústria o que no 
requereixin compliment de normes de comercialització, els mitjans mínims dels quals ha 
de disposar l’entitat que s’ha de reconèixer com a organització de productors són els 
necessaris per portar a terme les funcions que recullen les lletres a), c) i d) de l’article 25 
del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre.

3. D’acord amb l’article 6 del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de 
setembre, i l’article 29 del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de 
desembre, les operacions que assenyalen els dos paràgrafs anteriors poden ser objecte 
de contractació amb una altra entitat, inclòs un dels seus socis o una filial. Els contractes 
que s’estableixin han de regular, almenys, els aspectes següents:
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a) Identificació de les parts.
b) Serveis que es contracten. En cas que es contractin els serveis detallats a l’article 

25, lletra b) del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre, 
l’entitat ha d’aportar el procediment mitjançant el qual s’identifiquen els productes de 
l’organització de productors al llarg de les funcions contractades.

c) Durada del contracte, que no ha de ser inferior a 3 anys.
d) Import dels serveis contractats i forma de pagament.
e) Inscripció dels contractes en un registre oficial o justificació del pagament dels 

drets de transmissions patrimonials o actes jurídics documentats.
Les condicions descrites no són exigibles quan es tracti de contractes per resoldre 

situacions conjunturals que demanin una dotació de mitjans superior a la ja existent.

Article 7. Període mínim d’adhesió.

1. Els socis de l’entitat s’han d’adherir a l’organització de productors durant un mínim 
de tres anys i comunicar per escrit, en cas que se’n vulguin donar de baixa, la renúncia a 
la qualitat de membre. L’organització de productors ha d’establir el termini d’avís previ, 
d’una durada màxima de sis mesos, i la data d’efecte de la renúncia, amb criteris generals 
que evitin discriminacions entre associats i entre productes.

2. En cas de presentació d’un programa operatiu d’acord amb el Reglament (CE) 
núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre, i amb el Reglament (CE) núm. 1580/2007 
de la Comissió, de 21 de desembre, cap membre es pot descarregar de les seves 
obligacions derivades d’aquest programa mentre s’estigui aplicant, llevat que hi hagi una 
autorització concedida per l’organització de productors.

Article 8. Percentatge de vendes directes.

El percentatge de la producció dels socis que aquests poden vendre als consumidors 
per satisfer les seves necessitats personals, directament en les seves explotacions o a 
fora, és del 10 per cent del volum de cadascun dels seus productes.

Article 9. Control democràtic de les organitzacions de productors.

1. En cas que l’organització de productors adopti la forma jurídica de cooperativa o 
SAT, el poder de decisió s’ha d’ajustar a les condicions que preveu la normativa reguladora 
de les formes jurídiques esmentades.

2. En cas que l’organització de productors adopti una altra forma jurídica, cap soci 
pot disposar de més del 34 per cent del total dels drets de vot de l’organització. Aquesta 
limitació ha de constar en el seu reglament de règim intern atorgat en escriptura pública i 
previst estatutàriament.

3. La suma dels drets de vot que correspongui a les persones jurídiques sòcies de 
l’organització, en les quals una persona física disposi de més del 50 per cent del poder de 
decisió, més els drets de vot de l’esmentada persona física com a soci individual, no pot 
superar els percentatges que estableixen els apartats 1 i 2.

Per poder comprovar el compliment d’aquesta obligació, l’entitat ha d’aportar la 
documentació que acrediti la distribució dels drets de vot de totes les entitats jurídiques 
implicades en la societat.

Articulo 10. Retirada del reconeixement.

Mitjançant resolució de l’autoritat competent, el reconeixement es declara extingit en 
els casos següents:

a) Per sol·licitud de l’entitat, sense perjudici del compliment de les obligacions i 
compromisos derivats de la seva condició d’organització de productors, i de les 
responsabilitats que puguin derivar com a conseqüència de les actuacions portades a 
terme durant el període en què l’entitat ostentava el reconeixement.
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b) Quan es detecti l’incompliment dels criteris del reconeixement, tal com recull 
l’article 116 del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre, o 
quan es presentin les circumstàncies que recull el seu article 117, sense perjudici de 
l’aplicació de la resta de les mesures addicionals que preveuen els articles esmentats.

Article 11. Controls sobre el terreny en organitzacions de productors sense programa 
operatiu.

En el cas d’organitzacions de productors les condicions de reconeixement de les quals 
no siguin inspeccionades en virtut de l’article 108 del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de 
la Comissió, de 21 de desembre, s’han de controlar sobre el terreny almenys una vegada 
cada cinc anys.

Article 12. Reconeixement d’organitzacions transnacionals.

1. El reconeixement de les organitzacions transnacionals de productors de fruites i 
hortalisses el realitza l’autoritat competent de la comunitat autònoma on radiqui la seu 
social de l’entitat.

2. Perquè l’autoritat competent a què es refereix l’apartat 1 anterior pugui reconèixer 
com a organització de productors de fruites i hortalisses una entitat amb efectius productius 
en altres estats membres, l’entitat ha de complir els requisits següents:

a) Tenir la seva seu social a Espanya.
b) Que, almenys, el 50 per cent dels efectius productius de l’entitat, mesurats en 

hectàrees, estiguin ubicats en territori espanyol. Als efectes de comptabilització dels 
efectius productius, s’entén que una hectàrea de conreu protegit equival a tres hectàrees 
de regadiu a l’aire lliure i una hectàrea de regadiu a l’aire lliure, a tres hectàrees de secà.

c) Que l’entitat disposi, si s’escau, d’instal·lacions de condicionament dels productes 
en territori espanyol, almenys per a la manipulació de les quantitats produïdes a 
Espanya.

d) Que disposi d’una comptabilitat centralitzada i un sistema de facturació per a la 
totalitat de les operacions realitzades per l’organització.

3. Ha de presentar la documentació que descriu l’article 5 anterior per a la totalitat 
dels socis de l’organització. En el cas de la relació informatitzada a què es refereix l’apartat 
5 de l’annex III, i per als socis amb efectius productius en altres estats membres, s’ha 
d’adjuntar una certificació de les autoritats competents d’aquests estats garantint 
l’esmentada informació, així com la no pertinença a una altra organització de productors 
del mateix Estat membre per al mateix producte. Igualment ha de ser certificada per l’Estat 
membre on, si s’escau, estiguin ubicades, la informació sobre les instal·lacions de recepció, 
classificació, emmagatzematge i condicionament que s’hagin d’utilitzar per al funcionament 
de l’organització.

4. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha d’establir amb altres estats 
membres la col·laboració administrativa a què es refereix la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 
30 del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre, necessària 
per assegurar l’intercanvi d’informació que garanteixi en les organitzacions de productors 
transnacionals el compliment de les condicions de reconeixement i funcionament així com 
la realització dels controls que estableix la normativa comunitària.

En cas que en els acords esmentats s’exigeixin acreditacions de dades de socis o de 
parcel·les per part de les autoritats espanyoles, les han d’emetre les comunitats autònomes 
corresponents. Si un Estat membre sol·licita acreditacions de no pertinença de socis o 
parcel·les a organitzacions ubicades en territori espanyol, aquestes les ha d’emetre el 
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord amb les dades disponibles en el 
Registre d’organitzacions de productors que estableix l’article 17.
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CAPÍTOL II

Reconeixement d’associacions d’organitzacions de productors

Article 13. Associacions d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

1. Poden ser reconegudes com a associacions d’organitzacions de productors de 
fruites i hortalisses totes les entitats amb personalitat jurídica pròpia, constituïdes per 
organitzacions de productors de fruites i hortalisses reconegudes d’acord amb l’article 5 
del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre, que ho sol·licitin a 
l’autoritat competent.

2. No obstant això, es poden admetre com a membres d’una associació 
d’organitzacions de productors persones físiques o jurídiques que no estiguin reconegudes 
com a organitzacions de productors, sempre que les participacions o accions de les 
reconegudes com a organitzacions de productors o com a associacions d’organitzacions 
de productors per a diferent activitat o producte representin més del 50 per cent del total i 
que es respectin les condicions que recullen els articles 35 i 36.2. del Reglament (CE) 
núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre, així com les que estableix aquesta 
disposició.

3. En cas que hi hagi socis no reconeguts com a organitzacions de productors de 
productes per als quals l’associació, si s’escau, estigui reconeguda, i que aquests socis 
disposin de més del 24 per cent dels vots en la presa de decisions, l’associació ha d’agrupar 
les organitzacions reconegudes en una secció o grup d ‘associats el funcionament de la 
qual ha de quedar regulat en els estatuts corresponents. L’associació ha de portar un 
registre de les esmentades organitzacions de productors que permeti identificar-les en 
qualsevol moment, així com els seus drets de vot.

4. En cas d’aplicació de l’apartat anterior, els estatuts de l’entitat han de recollir que 
les decisions relatives a la sol·licitud de reconeixement com a associació d’organitzacions 
de productors, al funcionament i actuacions com a associació d’organitzacions de 
productors en el marc del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre, 
i del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre, especialment 
quant a la presentació i execució de programes operatius parcials, han de ser directament 
adoptades per l’assemblea de la secció vinculada a l’associació.

5. L’obligació de constitució de la secció o grup d’associats que preveu l’apartat 3 
d’aquest article i les obligacions que en deriven es pot substituir per l’establiment d’un 
reglament de règim interior, atorgat en escriptura pública i previst estatutàriament, on 
s’especifiqui que els drets de vot dels membres no reconeguts com a organitzacions de 
productors no poden superar el 24 per cent per a totes les decisions relacionades amb 
l’Organització Comuna de Mercats que afectin l’associació d’organitzacions de productors, 
excepte per a les decisions en què el vot estigui regulat en la reglamentació comunitària.

Article 14. Activitats per a les quals es poden reconèixer les associacions d’organitzacions 
de productors.

1. Les associacions d’organitzacions de productors han d’especificar en la seva 
sol·licitud de reconeixement els productes, entre els corresponents a les seves 
organitzacions de productors, i les activitats per a les quals es volen reconèixer, entre, 
almenys, una de les següents:

a) Adopció entre els seus associats de normes comunes de coneixement de la 
producció.

b) Adopció entre els seus associats de normes comunes de producció.
c) Adopció entre els seus associats de normes comunes de comercialització.
d) Adopció entre els seus associats de normes comunes de protecció del medi 

ambient, particularment quant a l’ús de pràctiques de conreu, tècniques de producció i 
pràctiques de gestió dels residus respectuoses amb el medi ambient, en especial per 
protegir la qualitat de les aigües del sòl i del paisatge i per potenciar la biodiversitat.

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

19
34

9-
C



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 289  Dilluns 1 de desembre de 2008  Secc. I. Pàg. 8

e) Realització d’accions de mesures de prevenció i de gestió de crisis, tal com estan 
definides en el Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre, i en el 
Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre.

f) Realització de mesures de promoció dels productes.
g) Presentació de sol·licituds d’extensió de les normes adoptades prèviament pels 

seus socis. Ha de quedar especificat el producte o productes objecte de l’extensió, així 
com la circumscripció econòmica on s’ha d’aplicar.

h) La realització de les funcions de recepció, classificació, emmagatzematge i 
condicionament de tot o part de la producció de les organitzacions associades, o la gestió 
comercial de tot o part de la producció de les organitzacions associades.

i) La valorització de les produccions mitjançant la transformació.
j) Altres activitats dirigides a la consecució d’objectius de les organitzacions de 

productors associades recollits en els seus estatuts.
Les associacions d’organitzacions de productors poden realitzar les activitats 

esmentades a través de programes operatius parcials o mitjançant altres vies compatibles 
amb la legislació comunitària.

2. Les entitats a què es refereix l’article 13.1 han de remetre una sol·licitud de 
reconeixement com a associació d’organitzacions de productors a l’autoritat competent, 
acompanyada de la documentació que recull l’annex IV.

Article 15. Reconeixement d’associacions.

1. El reconeixement de les associacions d’organitzacions de productors de fruites i 
hortalisses correspon a l’autoritat competent de la comunitat autònoma on radiqui la seu 
social de l’entitat.

2. Mitjançant resolució de l’autoritat competent, el reconeixement es declara extingit 
en els casos següents:

a) Per sol·licitud de l’entitat, sense perjudici del compliment de les obligacions i 
compromisos derivats de la seva condició d’associació d’organitzacions de productors, i 
de les responsabilitats que en puguin derivar com a conseqüència de les actuacions 
portades a terme durant el període en què l’entitat ostentava el reconeixement.

b) Quan es detecti l’incompliment dels criteris del reconeixement, tal com recull 
l’article 116 del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre, o 
quan es presentin les circumstàncies que recull el seu article 117 sense perjudici de 
l’aplicació de la resta de les mesures addicionals que preveuen els articles esmentats.

3. En tot cas, en el reconeixement d’associacions d’organitzacions de productors 
s’ha de tenir en compte el que estableix l’article 28 apartats 2 i 3 del Reglament (CE) núm. 
1580/2007.

Article 16. Reconeixement de les associacions transnacionals d’organitzacions de 
productors.

1. El reconeixement de les associacions transnacionals d’organitzacions de productors 
de fruites i hortalisses correspon a l’autoritat competent de la comunitat autònoma on 
radiqui el domicili social de l’entitat.

2. Perquè l’autoritat competent pugui reconèixer com a associació transnacional 
d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses una entitat amb socis en altres estats 
membres, l’entitat ha de complir els requisits següents:

a) Tenir la seu social a Espanya.
b) Que més del 50 per cent de les organitzacions de productors associades i més del 

50 per cent dels efectius productius del conjunt de les organitzacions associades estiguin 
ubicats en territori espanyol. Als efectes de comptabilització dels efectius productius, 
s’entén que una hectàrea de conreu protegit equival a tres hectàrees de regadiu a l’aire 
lliure i una hectàrea de regadiu a l’aire lliure, a tres hectàrees de secà.
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c) Disposar d’una comptabilitat centralitzada per a la totalitat de les operacions 
realitzades per l’associació.

3. L’associació transnacional ha de presentar la documentació que descriu l’article 14 
anterior. En el cas de la relació a què es refereix l’apartat 6 de l’annex IV, i per a les 
organitzacions amb seu en altres estats membres, la informació ha de ser certificada per 
l’autoritat competent d’aquests estats, de la mateixa manera que la no pertinença a una 
altra associació del mateix Estat o d’un altre Estat membre, a què es refereix la lletra b) de 
l’apartat 3 del mateix annex.

4. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha d’establir amb altres estats 
membres la col·laboració administrativa a què es refereix la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 
37 del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre, necessària 
per assegurar l’intercanvi d’informació que garanteixi en les associacions d’organitzacions 
de productors transnacionals el compliment de les condicions de reconeixement i 
funcionament així com la realització dels controls que estableix la normativa comunitària.

En cas que en els acords esmentats s’exigeixin acreditacions de dades de socis o de 
parcel·les per part de les autoritats espanyoles, aquestes les han d’emetre les comunitats 
autònomes corresponents. Si un Estat membre sol·licita acreditacions de no pertinença 
d’organitzacions ubicades en territori espanyol a una altra associació amb domicili en 
territori nacional, aquestes les ha d’emetre el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i 
Marí.

CAPÍTOL III

Registre d’entitats i comunicacions

Article 17. Registre nacional d’organitzacions i agrupacions de productors de fruites i 
hortalisses i d’associacions d’organitzacions de productors.

1. A efectes estadístics i d’elaboració d’informes i comunicacions per a la Comissió 
Europea, al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, hi ha d’haver un Registre 
nacional d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses on s’han d’’inscriure les 
organitzacions i les agrupacions de productors així com les associacions d’organitzacions 
reconegudes d’acord amb els reglaments comunitaris.

2. A aquest efecte, cada vegada que es reconegui una entitat com a organització de 
productors de fruites i hortalisses l’autoritat competent de la comunitat autònoma ha de 
remetre al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, la informació següent:

a) Resolució de reconeixement.
b) Denominació, domicili social, naturalesa jurídica i codi d’identificació fiscal.
c) Àmbit geogràfic d’actuació.
d) Categoria de productes per a la qual està reconeguda.
e) Relació de socis i efectius productius com especifica l’apartat 5 de l’annex III, a 

través de l’aplicació informàtica desenvolupada pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural 
i Marí, i que ha d’estar disponible a la seva pàgina d’Internet.

f) Relació i càrrecs dels components dels òrgans de govern i, si s’escau, de l’òrgan 
gestor.

Les organitzacions de productors reconegudes han de comunicar a l’autoritat competent 
de la comunitat autònoma els canvis que es produeixin en la informació que recull el 
paràgraf anterior.

Igualment, l’autoritat competent de la comunitat autònoma ha de remetre al Ministeri 
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, les modificacions que es produeixin en les dades de 
les organitzacions de productors que hagin reconegut, així com les decisions que s’adoptin 
sobre la suspensió del reconeixement i la dissolució de l’organització de productors.

3. El Registre d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses té caràcter públic, 
llevat del que fa referència a la lletra e) anterior.
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4. En el Registre han de constar les associacions d’organitzacions de productors 
reconegudes i aquelles a les quals s’hagi suspès o retirat el reconeixement, juntament 
amb les dades següents:

a) Nom de l’associació, raó social i número d’identificació fiscal.
b) Funcions de l’associació d’organitzacions de productors i, si s’escau, productes 

que afecta.
c) Relació d’organitzacions de productors associades.
d) Relació d’altres membres que no siguin organitzacions de productors.
e) Producte i circumscripció econòmica en cas que l’objectiu de l’associació sigui 

l’extensió de normes.

Les associacions d’organitzacions de productors han de comunicar a l’autoritat 
competent de la comunitat autònoma els canvis que es produeixin en la informació que 
recull el paràgraf anterior.

Igualment, l’autoritat competent de la comunitat autònoma ha de remetre al Ministeri 
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, les modificacions que es produeixin en les dades de 
les associacions sota la seva competència, així com les decisions que s’adoptin sobre la 
suspensió del reconeixement i la dissolució de l’associació.

5. Les dades del registre han d’estar a disposició de les autoritats competents.

Article 18. Comunicacions de les organitzacions, agrupacions i associacions 
d’organitzacions de productors.

Les organitzacions, agrupacions i associacions de productors han de remetre 
anualment, a l’autoritat competent de la comunitat autònoma on radiqui la seva seu social, 
les informacions que s’indiquen a continuació i en els terminis que s’estableixen:

1. Juntament amb les seves sol·licituds d’ajuda, els informes anuals relatius a 
l’execució dels programes operatius, així com la informació sobre el seu seguiment i 
avaluació exigida per l’article 127 del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 
21 de desembre. S’han de remetre, d’acord amb els formats electrònics que s’estableixin, 
els indicadors pertinents entre el conjunt d’indicadors comuns de rendiment que esmenta 
l’article 126 del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre.

2. Com a màxim el 15 d’abril, d’acord amb els formats electrònics que s’estableixin, 
les dades necessàries per remetre a la Comissió Europea la informació anual que preveu 
l’annex XIII del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre.

Quan una organització de productors no remeti la informació prevista, l’autoritat 
competent pot suspendre l’aprovació del programa operatiu per a l’any següent fins que la 
comunicació es realitzi correctament.

Article 19. Coordinació entre les comunitats autònomes i el Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí, per elaborar la informació anual preceptiva.

Les comunitats autònomes han de remetre anualment al Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí, d’acord amb els formats establerts i a través de l’aplicació informàtica, 
les informacions necessàries per formalitzar les comunicacions a remetre a la Comissió 
Europea en aplicació de la reglamentació comunitària. En particular, s’ha de remetre la 
informació següent en els terminis que s’estableixen:

a) La informació remesa per les organitzacions, agrupacions i associacions de 
productors, d’acord amb el que estableix l’article 18.1, s’ha de remetre com a màxim el 15 
de juny.

b) La informació que exigeix l’annex XIII del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la 
Comissió, de 21 de desembre, s’ha de remetre com a màxim el 15 de juny.
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Disposició addicional única. Reconeixement d’agrupacions de productors de fruites i 
hortalisses a la Comunitat Autònoma de les Canàries.

1. D’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del 
Consell, de 26 de setembre, l’autoritat competent de la Comunitat Autònoma de les 
Canàries pot reconèixer agrupacions de productors de fruites i hortalisses a totes les 
entitats que compleixin el que disposen els articles 2 i 3 d ‘aquest Reial decret i l’àmbit 
d’actuació de les quals estigui limitat al de la Comunitat Autònoma de les Canàries.

2. Les entitats que vulguin obtenir el reconeixement com a agrupació de productors 
han de comunicar la categoria o categories per a les quals volen ser reconegudes d’acord 
amb la classificació que estableix l’article 4 de la present disposició, sempre que compleixin 
els requisits següents:

a) Un mínim de cinc socis productors i un valor de la producció comercialitzable 
reunida pels membres associats en el moment de sol·licitar el reconeixement previ que 
sigui, almenys, la meitat de l’exigit a les organitzacions de productors i que recull l’annex II 
d’aquest Reial decret. Als efectes de comptar el nombre de socis, no es comptabilitzen els 
membres no productors.

El valor de la producció comercialitzable es justifica tal com detalla l’article 5 del present 
Reial decret.

b) Complir el que estableixen els articles 6 i 7 i l’article 9 del present Reial decret. 
Tanmateix, per obtenir el reconeixement com a agrupació de productors, l’entitat no està 
obligada a disposar dels mitjans per portar a terme les funcions que recull la lletra b) de 
l’article 25 del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre.

c) Un antic soci d’una organització de productors té prohibit adherir-se a una agrupació 
de productors durant un període d’un any després d’abandonar l’organització de productors 
en el que afecta els productes per als quals l’organització ha estat reconeguda.

d) La sol·licitud de reconeixement ha d’anar acompanyada de la documentació que 
recull l’annex V.

3. El contingut, aprovació, execució i modificacions del Pla de reconeixement s’han 
d’ajustar al següent:

a) El Pla de reconeixement ha de contenir els aspectes següents:

1r Durada del Pla, que no pot ser superior als cinc anys.
2n Memòria descriptiva de la situació inicial quant al nombre de socis i facturació dels 

productes inclosos en la categoria per a la qual se sol·licita el reconeixement així com de 
la producció, la comercialització i la infraestructura inicial.

3r Descripció dels objectius a obtenir anualment, entre els quals s’ha de considerar, 
almenys, el compliment per part de l’agrupació de productors dels aspectes següents, en 
la mesura que no estiguin recollits en els que es van presentar per a reconeixement 
previ:

L’establiment amb caràcter permanent entre els socis de les obligacions que recullen 
les lletres a), c) i e) de l’apartat 2 de l’article 3 del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del 
Consell, de 26 de setembre.

El compliment de les condicions de reconeixement que recullen les lletres c) i d) de 
l’apartat 1 de l’article 4 del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de 
setembre.

El compliment dels mínims de socis i valor de comercialització que recull l’annex II.

4t Les accions a desenvolupar anualment per obtenir els objectius dirigits a aconseguir 
les condicions necessàries per obtenir el reconeixement definitiu com a organització de 
productors segons l’article 4 del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de 
setembre.

5è Previsions pressupostàries lligades a l’execució del Pla de reconeixement 
distribuïdes per accions i per calendari d’execució.
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b) El Pla de reconeixement ha de ser aprovat per l’autoritat competent, d’acord amb 
l’article 40 del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre, i, 
simultàniament, s’ha de concedir el reconeixement previ mitjançant la resolució 
corresponent.

c) Una vegada finalitzat el període de dotze mesos des de la data d’inici del Pla de 
reconeixement, les agrupacions de productors han de presentar davant l’autoritat competent 
l’estat d’execució, especificant els objectius assolits, les accions realitzades i els 
pressupostos utilitzats.

d) Les agrupacions de productors poden presentar, juntament amb la informació a 
què es refereix l’apartat 3 anterior, sol·licituds de modificació dels plans de reconeixement 
a tots o alguns dels seus aspectes per a la seva aplicació a partir del moment en què siguin 
aprovats, sempre que el resultat de la modificació permeti assolir els objectius que 
assenyala el Pla inicial i l’obtenció de les condicions necessàries per obtenir el reconeixement 
definitiu com a organització de productors segons l’article 4 del Reglament (CE) 
núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre. Es pot sol·licitar, igualment, una modificació 
durant l’any en curs, l’acceptació de la qual s’ha de sotmetre igualment a les condicions de 
les modificacions d’aplicació a l’any següent.

4. Mitjançant resolució prèvia de l’autoritat competent, el reconeixement previ com a 
agrupació de productors es declara extingit en els casos següents:

a) Per compliment del Pla de reconeixement. Finalitzada l’execució del Pla de 
reconeixement, es declara extingit el reconeixement previ i s’atorga el reconeixement 
definitiu com a organització de productors en virtut de l’article 4 del Reglament (CE) 
núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre, sempre que l’entitat compleixi els criteris 
mínims que estableix la present disposició. El termini entre l’execució del Pla de 
reconeixement i la concessió del reconeixement definitiu com a organització de productors 
no pot ser superior a quatre mesos. Després de la resolució favorable corresponent, l’entitat 
s’ha d’inscriure en el Registre nacional com a organització de productors de fruites, i 
esdevé baixa en la secció de reconeixement previ d’aquest.

b) A sol·licitud de l’entitat i després de la realització del control pertinent per les 
autoritats competents als efectes que preveu l’article 118 del Reglament (CE) núm. 
1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre.

c) Quan es detecti l’incompliment dels criteris del reconeixement, tal com recull en 
l’article 118 del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre, o 
quan es presentin les circumstàncies que recull l’article 117.

Disposició transitòria única. Adaptació de les organitzacions, agrupacions i associacions 
reconegudes.

1. Les organitzacions i agrupacions de productors de fruites i hortalisses i les 
associacions d’organitzacions de productors reconegudes en virtut del Reglament (CE) 
núm. 2200/96 del Consell de 28 d’octubre de 1996, pel qual s’estableix l’organització 
comuna de mercats en el sector de les fruites i hortalisses, que no compleixin alguna de 
les condicions que estableix el Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de 
setembre, el Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre, i la 
present disposició, s’hi ha d’adaptar abans del 31 de desembre de 2010. A aquest efecte, 
les entitats han de remetre una sol·licitud d’adaptació a l’autoritat competent, acompanyada 
de la documentació que acrediti l’adaptació, abans del 15 de juny de 2010. L’autoritat 
competent ha d’emetre la resolució corresponent sobre el compliment per part de l’entitat 
de les condicions de reconeixement com a organització de productors d’acord amb el 
Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre.

2. Les entitats reconegudes en virtut del Reglament (CE) núm. 2200/96 del Consell, 
de 28 d’octubre, que no necessitin cap adaptació segueixen reconegudes, de conformitat 
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amb l’article 55, apartat 2, del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de 
setembre.

3. Es considera que no compleixen els criteris de reconeixement les entitats que, 
necessitant adaptar-se, no hagin remès a l’autoritat competent la justificació d’adaptació 
corresponent en el termini establert. En aquest cas, l’autoritat competent ha de retirar el 
reconeixement a les esmentades entitats amb efectes a partir de l’1 de gener de 2011, 
particularment als efectes de l’article 116, apartat 1, del Reglament núm. 1580/2007 de la 
Comissió, de 21 de desembre.

4. Les agrupacions de productors a les quals s’hagi concedit el reconeixement previ 
de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 2200/96 del Consell, de 28 d’octubre, 
segueixen gaudint del reconeixement esmentat a l’empara del Reglament (CE) núm. 
1182/2007 del Consell, de 26 de setembre. Els plans de reconeixement acceptats de 
conformitat amb el Reglament (CE) 2200/96 se segueixen considerant acceptats a l’empara 
del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre. No obstant això, els 
plans s’han de modificar en cas que sigui necessari de manera que l’agrupació de 
productors pugui complir els requisits per al seu reconeixement com a organització de 
productors establerts en el Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre, 
el Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre, i la present 
disposició, sense que, en cap cas, la durada total del pla pugui superar els cinc anys des 
de la seva acceptació inicial.

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 1182/2007 i el Reglament (CE) núm. 1580/2007, 
que el desplega, no es poden crear agrupacions de productors no previstes en la disposició 
addicional única anterior.

Disposició derogatòria única. Disposicions derogades.

Queda derogada l’Ordre de 30 d’abril de 1997, sobre reconeixement d’organitzacions 
de productors de fruites i hortalisses.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 864/2008, de 23 de maig, sobre fons i 
programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

Se suprimeix el paràgraf b) de l’article 23.1 del Reial decret 864/2008, de 23 de maig, 
sobre fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i 
hortalisses.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter de normativa bàsica i es dicta de conformitat amb el 
que estableix l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica.

Disposició final tercera. Aplicació i facultat de desplegament.

Es faculta el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, per modificar les quantitats 
i dates recollides al llarg d’aquesta disposició i, així mateix, per modificar-ne els annexos 
per adaptar-los a les modificacions de les normes comunitàries.

Disposició final quarta. Organitzacions de productors reconegudes pel Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí.

Amb data 1 de gener de 2009, el seguiment, retirada i control del reconeixement de les 
entitats que han estat reconegudes pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, fins 
a la data de publicació del present Reial decret, l’assumeix l’autoritat competent de la 
comunitat autònoma on radiqui la seu social de l’entitat.
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Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de novembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

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

ANNEX I

Categories d’organitzacions de productors

i) Fruites i hortalisses (inclou tots els productes que recull l’apartat 1 de l’article 47 del 
Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre).

La inclusió en aquesta categoria dels fruits de clofolla, els bolets, els cítrics, els 
productes per a transformació, les aromàtiques i condiments, el raïm de taula, el meló i la 
ceba és opcional.

ii) Fruites: albercoc, cireres, préssec, nectarines, alberges, pruna, aranyons, poma, 
pera, codony, raïm de taula, meló, síndria, maduixa, papaia, figa, pinya, alvocats, xirimoies, 
guaiabes, mangos i mangostans, kiwis, fruita de clofolla, cítrics i altra fruita fresca.

La inclusió en aquesta categoria de la fruita de clofolla, els cítrics, els productes per a 
transformació, el raïm de taula i el meló és opcional.

iii) Hortalisses: tomàquets, ceba, escalunyes, alls, porros, col, coliflor, col arrissada, 
colinap, enciam, escarola, endívia, pastanaga, nap, remolatxa de taula, api, naps, raves, 
cogombres, cogombrets, bròquil, albergínia, carbassó, espàrrecs, espinacs, bolets, llegums 
frescos i altres hortalisses fresques o refrigerades.

La inclusió en aquesta categoria dels bolets, els productes per a transformació i la 
ceba és opcional.

iv) Productes destinats a la transformació: llegums i hortalisses (cuits, no cuits, 
conservats, secs); figues seques, panses, fruita (cuita, no cuita, conservada), fruita seca 
(excepte ametlla, garrofa, avellana, nou, pistatxo, castanya i pinyó); pell de: cítrics, melons, 
síndries, cireres (congelades o conservades); pebrots dolços o pebrots morruts secs; fruita 
(cuita, sense coure, congelada); tomàquets preparats o conservats, bolets o trufes 
(preparades o conservades, no en vinagre o àcid acètic); els altres llegums i hortalisses 
(conservats i preparats, no en vinagre o àcid acètic); fruita, pell de fruita (confitada, 
ensucrada, glacejada o gebrada), excepte plàtans confitats amb sucre; compotes, gelees 
i melmelades, purés i pasta de fruites; fruits i altres parts comestibles de plantes preparats 
i conservats d’una altra manera; sucs de fruita (exclòs el suc de raïm) i el suc de plàtan o 
de llegums i hortalisses sense fermentar i sense alcohol.

v) Cítrics: llimona, taronja, «satsuma», clementina, altres mandarines, pomelo i 
aranges.

vi) Fruita de clofolla: ametlla, garrofa, avellana, nou, pistatxo, castanya i pinyó.
vii) Bolets: fongs del gènere «Agaricus», trufes i altres bolets i fongs frescos o 

refrigerats.
viii) Aromàtiques i condiments: safrà, farigola, alfàbrega, melissa, menta, orenga, 

romaní i sàlvia.
ix) Raïm de taula.
x) Meló.
xi) Ceba.
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ANNEX II

Criteris de reconeixement per a les organitzacions de productors

Zones

Categories de i) a iii) Categories iv) i de vi) 
a xi)

Categoria v)

Opció A Opció B

Nombre mínim de 
productors

Volum mínim 
(M euros)

Nombre 
mínim de 

productors

Volum 
mínim  

(M euros)

Nombre 
mínim de 

productors

Volum 
mínim (M 

euros)

Nombre 
mínim de 

productors

Volum 
mínim 
(Tm)

Tot el territori espanyol, excepte 
les Illes Balears, Canàries, 
Astúries, Galícia, Castella i 
Lleó i País Basc.

Més de 40.
Entre 16 i 40.
Entre 5 i 15.

1,5
2,5
3

5 0,25 5 3

Illes Balears, Canàries, Galícia, 
Astúries, Castella i Lleó i 
País Basc.

Més de 15.
Entre 5 i 15.

0,5
1

5 0,25 5 3

Tot el territori espanyol, excepte 
Illes Balears.

25 2.500

Illes Balears. 25 1.200

Les organitzacions de productors que suposin el 15 per 100 de la producció comercialitzable en relació amb la producció mitja total de 
la circumscripció econòmica on estiguin establertes han de reunir, com a mínim, 20 productors per a les organitzacions de 
productors de les categories i) a iii), i de cinc productors per a les categories iv) i de vi) a xi) de l’esmentat article, i en tot cas un valor 
mínim de la producció comercialitzable de 100.000 euros.

A més per a les organitzacions de l’article 4, categoria v), opció B, s’ha d’arribar a un valor mínim de la producció comercialitzable de 
100.000 euros.

ANNEX III

Documentació a aportar juntament amb la sol·licitud de reconeixement  
com a organització de productors

1. Document acreditatiu de la constitució de l’entitat, així com de la seva forma jurídica 
i codi d’identificació fiscal.

2. Certificat de l’acta de l’Assemblea general de l’entitat, o de la secció o grup de 
productors, en cas d’entitats amb socis no productors, o de la Junta general d’accionistes 
en el cas de les societats mercantils, en què es pren l’acord de sol·licitar el reconeixement 
com a organització de productors i del compromís de sotmetre’s a la normativa que regula 
aquestes organitzacions, precisant la categoria o categories de productes per als quals se 
sol·licita el reconeixement.

3. Estatuts de funcionament visats per l’organisme competent que han de recollir, 
entre d’altres aspectes:

Els objectius que assenyalen les lletres b) i c) de l’apartat 1 de l’article 3 del Reglament 
(CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre.

Les obligacions a què se sotmeten els productors associats i que, almenys, han de ser 
les que recull l’apartat 2 de l’article 3 del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 
26 de setembre, i les esmentades en els articles 7 i 8 del present Reial decret.

En el cas que l’organització de productors prevegi la possibilitat d’autoritzar els 
productors associats a realitzar la comercialització per fora de la mateixa organització de 
productors en els tres casos que descriu l’apartat 3 de l’article 3 del Reglament (CE) núm. 
1182/2007 del Consell, de 26 de setembre, procediment pel qual es realitza l’autorització 
esmentada.

d) Procediment pel qual l’organització de productors ha d’establir les dades que amb 
fins estadístics pot sol·licitar als productors associats en compliment de les obligacions 
que recull la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 3 del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del 
Consell, de 26 de setembre. cv
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e) Disposicions que assegurin el que disposa l’apartat 4 de l’article 3 del Reglament 
núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre.

f) Compromís de respectar la condició que estableix l’article 28, paràgraf 2, del 
Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre.

g) Compromís de portar, a partir de la data de reconeixement, una comptabilitat 
específica per a les activitats sotmeses a reconeixement.

h) En cas que existeixin socis no productors de productes pertanyents a les categories 
de reconeixement o productors que no vulguin participar en l’activitat de l’organització de 
productors, i els socis esmentats disposin de més del 24 per cent dels vots en la presa de 
decisions, l’entitat ha d’agrupar els productors que hagin de participar en l’activitat de 
l’organització en una secció o grup de productors el funcionament del qual ha de quedar 
regulat en els estatuts corresponents.

Els estatuts de l’entitat han de recollir que les decisions relatives a la sol·licitud de 
reconeixement com a organització de productors, al funcionament i actuacions com a 
organització de productors, especialment quant a la presentació i execució de programes 
operatius i de constitució de fons operatius, han de ser directament adoptades per 
l’assemblea de la secció vinculada a l’organització de productors.

4. Als efectes de justificar que el nombre de socis productors de fruites i hortalisses i 
el valor de la producció comercialitzable del conjunt dels socis arriba als mínims que recull 
l’annex II de la present disposició:

a. Certificat del secretari de l’entitat, amb el vistiplau del president, en què s’indiqui el 
nombre de socis productors de l’entitat. Aquest nombre ha d’estar basat en les acreditacions 
de titularitat d’explotacions dels socis i de les produccions corresponents a les categories 
de reconeixement. Aquestes acreditacions han de quedar en poder de l’entitat, i a disposició 
de l’autoritat competent perquè les pugui verificar.

b. Valor de la producció comercialitzada, segons el que disposa l’article 5 de la 
present disposició i comptabilitzada segons especifica l’article 52 i 53 del Reglament (CE) 
núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre.

5. Relació informatitzada de les dades següents, d’acord amb els formats que descriu 
el manual corresponent que es troba a la pàgina d’Internet del Ministeri de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí:

Dades de l’entitat: CIF, nom, forma jurídica, adreça, codi postal, municipi segons l’INE, província, 
comunitat autònoma, estat membre, telèfon, fax, correu electrònic, àmbit d’actuació.

Dades dels socis: número de soci, NIF o CIF, nom, estat membre, data d’alta, tipus de 
soci productor o no productor, productes per als quals està associat en l’organització.

Dades dels efectius productius disponibles en el moment de la sol·licitud del 
reconeixement: estat membre, comunitat autònoma, província, municipi, agregat, zona, 
polígon, parcel·la, recinte i la seva superfície (dades d’acord amb el SIGPAC). També s’ha 
d’indicar el subrecinte (terme utilitzat per indicar que en el mateix recinte hi pot haver 
diversos cultius de productes diferents en un moment determinat, sigui del mateix productor 
o de diferents productors) i la seva superfície, data d’alta, collita, producte, superfície de 
conreu i producció estimada.

La producció de cada superfície cultivada s’obté com especifiquen les lletres a) o b) de 
l’apartat 4 de l’article 5.

6. Certificat literal de l’acord de l’Assemblea general de l’entitat o de la secció o grup 
de productors o per la Junta general d’accionistes, pel qual s’aprova el Programa d’actuació 
i el seu contingut, que, com a mínim, ha d’expressar les qüestions següents:

Regles de coneixement de la producció.
Regles de producció.
Regles de comercialització i forma de liquidació als socis.
Regles de conreu i gestió dels materials usats respectuoses amb el medi ambient.
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7. Descripció de l’estructura, mitjans, i plantejament econòmic de l’organització que 
permeti avaluar les garanties d’execució, durada i eficàcia de la seva acció i, en concret:

Relació dels mitjans humans i materials adreçats a donar als seus membres l’assistència 
tècnica necessària per a l’aplicació de pràctiques de conreu respectuoses amb el medi 
ambient.

Relació dels mitjans tècnics i humans que es posen a disposició dels seus membres 
per permetre la realització de les accions previstes per l’organització en matèria de recepció, 
classificació, emmagatzematge, condicionament i comercialització dels productes i que 
garanteixin una gestió comercial, comptable i pressupostària adequada i un sistema de 
facturació.

En cas que alguna o algunes de les activitats que ha de desenvolupar l’organització 
s’hagin de realitzar mitjançant contractació amb tercers, s’han de presentar els contractes 
ajustats a les condicions que estableix l’apartat 3 de l’article 6 del present Reial decret.

ANNEX IV

Documentació que s’ha d’aportar juntament amb la sol·licitud de reconeixement 
com a associació d’organitzacions de productors

1. Document acreditatiu de constitució de l’entitat, així com de la seva forma jurídica 
i codi d’identificació fiscal.

2. Certificat de l’acta de l’Assemblea general de l’entitat, o de l’Assemblea de la 
secció o grup d’organitzacions associades, en cas d’existència de socis no reconeguts 
com a organitzacions de productors, o de la Junta general d’accionistes, en cas de societats 
mercantils, en què es pren l’acord de sol·licitar el reconeixement com a associació 
d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses als efectes del Reglament (CE) núm. 
1182/2007 del Consell, de 26 de setembre, i del compromís de sotmetre’s a la normativa 
que regula aquestes organitzacions.

3. Estatuts de funcionament visats per l’organisme competent que han de recollir, 
entre d’altres:

a) Les activitats de l’entitat que consisteixen en totes o almenys una de les que 
esmenta l’article 14.

b) Les obligacions a què se sotmeten les organitzacions associades, entre les quals 
hi ha, almenys, la pertinença a una sola associació de les que regula la present disposició 
per a una determinada activitat o activitats de les que recull l’apartat a) anterior i per a un 
mateix producte, i el temps de permanència en l’organització.

En aquest sentit, s’ha de recollir entre les obligacions dels socis la d’adhesió a 
l’associació durant un mínim de tres anys i la de comunicar per escrit, en cas que es vulgui 
donar de baixa, la renúncia a la qualitat de membre. L’associació pot establir la data d’avís 
previ i la data de baixa efectiva, sempre que el termini comprès entre totes dues no sigui 
superior a sis mesos i amb criteris generals que evitin discriminacions entre associats i 
entre productes.

c) El procediment de sol·licitud d’altes i baixes i el règim sancionador.
d) Regles per determinar el dret de vot dels associats:
En cas que l’associació d’organitzacions de productors adopti la forma jurídica de 

cooperativa o SAT, el poder de decisió s’ha d’ajustar a les condicions que preveu la 
normativa reguladora de les formes jurídiques esmentades.

En cas que l’associació d’organitzacions de productors adopti una altra forma jurídica, 
cap soci pot disposar de més del 34 per cent del total dels drets de vot de l’organització. 
Aquesta limitació ha de constar en el seu reglament de règim intern atorgat en escriptura 
pública i previst estatutàriament.

En aplicació de l’apartat 2 de l’article 36 del Reglament (CE) núm. 1580/2007 de la 
Comissió, de 21 de desembre, en el cas que l’associació d’organitzacions de productors 
disposi de socis no reconeguts com a organitzacions de productors de fruites i hortalisses, 
aquests no tenen dret al vot per a les decisions que, si s’escau, tinguin incidència en la cv
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possible execució total o parcial dels programes operatius de les organitzacions 
associades.

e) Portar, a partir de la data de reconeixement, una comptabilitat específica per a les 
activitats sotmeses a reconeixement.

4. Programa d’actuació, aprovat per l’Assemblea general de l’entitat o per la de la 
secció o grup d’organitzacions de productors associades o per la junta general d’accionistes. 
El programa d’actuació de les organitzacions de productors associades ha d’estar adaptat 
al corresponent de l’associació, i no hi ha d’haver contradiccions entre el programa 
d’actuació de l’associació i el corresponent a les organitzacions de productors de base.

5. Descripció de l’estructura, mitjans, organització i plantejament econòmic de 
l’associació que permeti avaluar les garanties d’execució, durada i eficàcia de la seva 
acció.

6. Relació de les organitzacions de productors associades, indicant la data d’adhesió 
a l’associació de cada una i la informació actualitzada de les superfícies totals del conjunt 
de les explotacions de cadascuna de les que estiguin integrades en l’associació esmentada, 
distribuïdes per comunitats autònomes.

ANNEX V

Documentació a aportar juntament amb la sol·licitud de reconeixement  
com a agrupació de productors

1. Document acreditatiu de la constitució de l’entitat, així com de la seva forma jurídica 
i codi d’identificació fiscal.

2. Certificat de l’acta de l’Assemblea general de l’entitat, o de la secció o grup de 
productors en el cas d’entitats amb socis no productors, o de la Junta general d’accionistes 
en el cas de les societats mercantils, en la qual es pren l’acord de sol·licitar el reconeixement 
previ com a agrupació de productors i del compromís de sotmetre’s a la normativa que 
regula aquestes agrupacions, precisant la categoria o categories de productes per als 
quals se sol·licita el reconeixement.

3. Estatuts de funcionament visats per l’organisme competent, que han de recollir, 
entre d’altres aspectes:

a) Els objectius que assenyalen les lletres b) i c) de l’apartat 1 de l’article 3 del 
Reglament (CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre.

b) Les obligacions a què se sotmeten els productors associats, i que, almenys, han 
de ser les que recullen les lletres b) i d) de l’apartat 2 de l’article 3 del Reglament (CE) núm. 
1182/2007 del Consell, de 26 de setembre, relatives a la pertinença a una sola agrupació 
per cada producte i al subministrament de les dades que per a fins estadístics sol·liciti 
l’agrupació de productors relacionats principalment amb les superfícies, les collites, els 
rendiments i les vendes directes, així com les esmentades a l’apartat 1 de l’article 7 del 
present Reial decret.

c) Procediment pel qual l’agrupació de productors, si s’escau, pot autoritzar els 
productors associats a realitzar la comercialització per fora de la mateixa agrupació de 
productors en els tres casos que descriu l’apartat 3 de l’article 3 del Reglament (CE) núm. 
1182/2007 del Consell, de 26 de setembre.

d) Procediment pel qual l’agrupació de productors ha d’establir les dades que amb 
fins estadístics pot sol·licitar als productors associats en compliment de les obligacions 
que recull la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 3 del Reglament (CE) núm. 1182/2007 del 
Consell, de 26 de setembre.

e) Disposicions que assegurin el que disposa l’apartat 4 de l’article 3 del Reglament 
(CE) núm. 1182/2007 del Consell, de 26 de setembre.

f) Compromís de respectar la condició que estableix l’article 43 del Reglament (CE) 
núm. 1580/2007 de la Comissió, de 21 de desembre.
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g) Compromís de portar, a partir de la data de reconeixement, una comptabilitat 
específica per a les activitats sotmeses a reconeixement.

h) En cas de socis no productors, l’organització per seccions o grups de productors i 
el que recullen els apartats 2 i 3 de l’article 3 de la present disposició.

4. Justificació que el nombre mínim de productors és almenys de cinc i que el valor 
de la producció comercialitzable del conjunt dels socis en el moment de demanar el 
reconeixement previ és, almenys, la meitat de l’exigit a les organitzacions de productors i 
que recull l’annex II de la present disposició.

5. Relació informatitzada de les dades següents, d’acord amb els formats que descriu 
el manual corresponent que es troba a la pàgina d’Internet del Ministeri de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí:

Dades de l’entitat: CIF, nom, forma jurídica, adreça, codi postal, municipi segons l’INE, 
província, comunitat autònoma, estat membre, telèfon, fax, correu electrònic, àmbit 
d’actuació.

Dades dels socis: número de soci, NIF o CIF, nom, estat membre, data d’alta, tipus de 
soci productor o no productor, productes per als quals està associat en l’organització.

Dades dels efectius productius: estat membre, comunitat autònoma, província, municipi, 
agregat, zona, polígon, parcel·la, recinte i la seva superfície (dades d’acord amb el 
SIGPAC). També s’ha d’indicar el subrecinte (terme utilitzat per indicar que en el mateix 
recinte hi pot haver diversos cultius de productes diferents en un moment determinat, sigui 
del mateix productor o de diferents productors) i la seva superfície, data d’alta, collita, 
producte, superfície de conreu i producció estimada.

La producció de cada superfície cultivada s’obté com especifiquen les lletres a) o b) de 
l’apartat 4 de l’article 5.

6. Programa d’actuació, aprovat per l’Assemblea general de l’entitat o de la secció o 
grup de productors o per la Junta general d’accionistes, que ha de contenir, com a mínim, 
les qüestions següents:

Regles de coneixement de la producció.
Regles de producció.
Regles de comercialització i forma de liquidació als socis.
Regles de conreu i gestió dels materials usats respectuosos amb el medi ambient.

7. Un Pla de reconeixement que comprengui almenys els elements que assenyala 
l’apartat 3 de la disposició addicional única del present Reial decret.
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