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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
12308 Reial decret 1257/2009, de 24 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

754/2005, de 24 de juny, pel qual es regula el règim de la taxa làctia.

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 (Reglament únic per a les OCM), 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.

Aquest sistema de retencions a compte compleix una doble finalitat: la de facilitar al 
comprador el compliment de la seva obligació enfront de l’Estat i al productor el pagament 
de la liquidació, ja que aquest es fa fraccionadament.

Tanmateix, la producció i comercialització de llet en els tres últims períodes (2006/2007, 
2007/2008 i 2008/2009), segons les dades de lliuraments que s’infereixen de les 
declaracions presentades pels compradors, confirmen que Espanya està per sota de la 
quantitat de referència nacional de quota làctia, a cadascun d’aquests. Així mateix, 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.

D’altra banda, el Reial decret 754/2005, estableix a l’article 21 que els ajustos 
quantitatius necessaris en greix s’han de fer conforme als coeficients recollits en la taula 
de l’annex XIII. Aquests coeficients s’estableixen segons l’article 10 del Reglament (CE) 
núm. 595/2004, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 
1788/2003 del Consell, pel qual s’estableix una taxa en el sector de la llet i els productes 
lactis.

Per això, per als productors el contingut mitjà de greix de la llet lliurada dels quals sigui 
superior al seu contingut de referència individual de matèria grassa, suposa una reducció 
en els lliuraments ajustats per greix. Això podria incidir en una reducció addicional dels 
lliuraments globals a comparar amb la quantitat de referència nacional a partir del període 
2009/2010.

Aquestes circumstàncies aconsellen la modificació del Reial decret 754/2005, amb la 
finalitat d’adequar-se a l’actual normativa comunitària en matèria de taxa làctia i d’altra 
banda adaptar-se a les noves condicions del sector lacti que permeten preveure un equilibri 
entre els lliuraments de llet i la quantitat de referència nacional de quota làctia assignada 
a Espanya.

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

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 24 de juliol de 2009,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 754/2005, de 24 de juny, pel qual es regula el 
règim de la taxa làctia.

El Reial decret 754/2005, de 24 de juny, pel qual es regula el règim de la taxa làctia, 
queda modificat de la manera següent:

U. L’article 29 queda redactat de la manera següent:

«Article 29. Retencions a càrrec de la taxa.

1. Quan les quantitats lliurades pels productors acumulades a 30 de novembre 
de cada període, permetin preveure que hi ha risc d’excés de la quantitat de 
referència nacional assignada a Espanya, el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural 
i Marí, com a molt tard el 15 de gener següent, pot establir que es practiquin 
retencions a compte sobre el pagament de la taxa làctia, de conformitat amb el que 
estableix el present article.

2. Les retencions a compte sobre el pagament de la taxa s’han de practicar als 
productors per les quantitats lliurades durant els mesos de gener, febrer i març, per 
damunt de la quantitat de referència individual que tinguin assignada. No es 
practiquen retencions a compte per les quantitats lliurades per damunt de la quantitat 
de referència individual assignada durant els mesos compresos entre abril i 
desembre, tots dos inclusivament.

3. Els compradors autoritzats han de retenir als productors els imports que 
resultin d’aplicar a les quantitats sobrepassades durant els mesos indicats en el 
paràgraf anterior 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, les disposicions del qual van ser incorporades al Reglament 1234/2007 del 
Consell, de 22 d’octubre, pel qual es crea una organització comuna de mercats 
agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes 
agrícoles.

4. Les retencions practicades han de figurar expressament en les factures 
corresponents als lliuraments del mes al qual s’apliquin i s’han de detreure de l’import 
final que ha de percebre el productor. S’han d’expressar amb el detall dels quilograms 
sobrepassats i de l’import unitari aplicable a cadascun d’aquests.

5. En cas que un productor efectuï lliuraments simultanis a diversos compradors, 
cadascun d’aquests ha d’aplicar retencions als lliuraments que rebi en els mesos 
indicats en l’apartat 2. Per a això, han de tenir en compte les quantitats recollides en 
els certificats obligatoris estesos pels altres compradors, que han de ser-los facilitats 
pel productor a cadascun d’ells, tal com estableixen l’article 9.2 i l’article 23.

6. 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 en els mesos indicats en l’apartat 2.

7. 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.»

Dos. L’annex XIII queda redactat de la manera següent:

«ANNEX XIII (anvers)

Correcció dels lliuraments de llet fetes per ajust del seu contingut de matèria grassa

1. Els lliuraments expressats en litres, s’han de passar a kg multiplicant-los pel 
coeficient 1,03.
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2. La correcció en greix es fa aplicant la taula següent:

Diferència (+/-) entre el contingut de matèria 
grassa de la llet lliurada i el greix de referència 

assignat
Coeficient de correcció

En % En grams/kg llet Diferència positiva Diferència negativa
0,01 0,1 1,0009 0,9982
0,02 0,2 1,0018 0,9964
0,03 0,3 1,0027 0,9946
0,04 0,4 1,0036 0,9928
0,05 0,5 1,0045 0,9910

................................... .................................. .................................. ...................................
0,46 4,6 1,0414 0,9172
0,47 4,7 1,0423 0,9154
0,48 4,8 1,0432 0,9136
0,49 4,9 1,0441 0,9118
0,50 5,0 1,0450 0,9100

ANNEX XIII (revers)

Comparació dels continguts de matèria grassa

A fi d’elaborar el balanç per a cada productor, el contingut mitjà de matèria grassa de 
la llet que hagi lliurat s’ha de comparar amb el contingut representatiu de què disposi com 
a referència.

Si s’observa una diferència positiva, la quantitat de llet o d’equivalents de llet lliurada 
s’ha d’augmentar un 0,09% per cada 0,1 grams suplementaris de matèria grassa per 
quilogram de llet.

Si s’observa una diferència negativa, de la quantitat de llet o d’equivalents de llet 
lliurada s’ha de deduir un 0,18% per cada 0,1 grams menys de matèria grassa per quilogram 
de llet.

En cas que la quantitat de llet lliurada s’expressi en litres, l’ajust s’ha de multiplicar pel 
coeficient de 0,971.

Exemples pràctics:

A.

– Suposem un ramader que té assignada una quantitat de referència anual de 40.000 
kg amb un greix de referència de 3,70%.

– Els seus lliuraments en el període de taxa làctia han estat de 39.500 kg amb un greix 
mitjà ponderat de 3,72%.

– La diferència entre el greix mitjà de la llet lliurada i el greix de referència és positiva: 
3,72–3,70 = 0,02%.

– A aquesta diferència, com que és positiva, li correspon un coeficient d’1,0018.
– La correcció del lliurament seria de 39.500 kg x 1,0018 = 39.571 kg, arrodonint els 

decimals per la regla del cinc.
– Els lliuraments totals corregits (lliuraments ajustats) serien 39.571 kg.

B.

– Suposem un altre ramader que té una quantitat de referència anual de 100.000 kg 
amb un greix de referència de 3,65%.

– Els seus lliuraments en el període de taxa làctia han estat de 102.000 kg amb un 
greix mitjà ponderat de 3,54%.

– La diferència entre el greix mitjà de la llet lliurada i el greix de referència és negativa: 
3,54–3,65 = –0,11%.

– A aquesta diferència, com que és negativa, li correspon un coeficient del 0,9802.
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– La correcció del lliurament seria 102.000 x 0,9802 = 99.980 kg, arrodonint els 
decimals per la regla del cinc.

– Els lliuraments totals corregits (lliuraments ajustats) serien 99.980 kg.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

No obstant això, el present Reial decret és aplicable amb caràcter retroactiu des de l’1 
d’abril de 2009.

Madrid, 24 de juliol de 2009.

JUAN CARLOS R.

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