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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
7257 Reial decret 487/2010, de 23 d’abril, pel qual s’estableixen les modalitats 

d’aplicació de l’ajuda al subministrament de llet i productes lactis als alumnes 
de centres escolars.

El 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, deroga el Reglament (CE) núm. 1255/1999 del 
Consell, de 17 de maig de 1999, pel qual s’estableix l’organització comuna de mercats del 
sector de la llet i dels productes lactis.

L’esmentat Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre, estableix a 
l’article 102 la concessió d’una ajuda comunitària per al subministrament de llet i de 
determinats productes lactis als alumnes dels centres escolars.

El Reglament (CE) núm. 657/2008 de la Comissió, de 10 de juliol de 2008, pel qual 
s’estableixen les disposicions aplicables del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, 
quant a la concessió d’una ajuda comunitària per al subministrament de llet i determinats 
productes lactis als alumnes de centres escolars, estableix les bases per a la concessió 
d’aquestes ajudes i permet als estats membres determinar alguns aspectes en els seus 
àmbits territorials. Són destinataris de les ajudes els alumnes dels centres escolars, que 
són els que figuren com a beneficiaris a l’article 2 del Reglament (CE) núm. 657/2008 de 
la Comissió, de 10 de juliol, això en aplicació del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, que reserva el caràcter de beneficiari al perceptor de 
l’ajuda.

El dit Reglament ha estat modificat pel Reglament (CE) núm. 966/2009 de la Comissió, 
de 15 d’octubre, per ampliar la gamma de productes lactis susceptibles d’aquesta ajuda.

El Reial decret 194/2002, de 15 de febrer, pel qual s’estableixen les modalitats d’aplicació 
de l’ajuda al subministrament de llet i productes lactis als alumnes de centres escolars, 
incorpora la reglamentació comunitària derogada pel Reglament (CE) núm. 1234/2007 del 
Consell, de 22 d’octubre.

A l’efecte d’una millor claredat legislativa, sense perjudici de l’aplicabilitat directa dels 
reglaments comunitaris, i atès que cal desplegar el marc legislatiu dels punts del Reglament 
(CE) núm. 657/2008 de la Comissió, de 10 de juliol, subjectes a decisions de l’Estat 
membre, escau derogar el Reial decret esmentat i substituir-lo per un de nou.

D’acord amb això, i atès que l’objecte del present Reial decret és la concessió d’una 
ajuda finançada amb càrrec als fons de la Unió Europea, en tot el que no preveu aquest 
Reial decret, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’aplica amb 
caràcter supletori.

El règim d’ajudes que preveu el present Reial decret és aplicable en tot el territori 
nacional.

En l’elaboració del present Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes 
i els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 23 d’abril de 2010,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

El present Reial decret té per objecte establir un règim d’ajudes per al subministrament 
de llet i de determinats productes lactis als alumnes de centres escolars, de conformitat 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 111  Divendres 7 de maig de 2010  Secc. I. Pàg. 2

amb el que preveu el Reglament (CE) núm. 657/2008 de la Comissió, de 10 de juliol, pel 
qual s’estableixen les disposicions aplicables del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del 
Consell, quant a la concessió d’una ajuda comunitària per al subministrament de llet i 
productes lactis als alumnes de centres escolars. En particular, desplega els aspectes 
recollits en el dit Reglament subjectes a decisió de l’Estat membre.

Article 2. Autoritat competent.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per autoritat competent els òrgans competents 
de les comunitats autònomes on es trobi el centre escolar beneficiari, excepte en el cas de 
les autoritzacions que preveu l’article 6, en què s’entén per autoritat competent els òrgans 
competents de les comunitats autònomes on es trobi el centre escolar beneficiari o on 
radiqui la seu social del sol·licitant si se subministra a centres escolars ubicats en diferents 
comunitats autònomes.

Article 3. Destinataris.

1. Són destinataris de l’ajuda els alumnes que assisteixin regularment a un centre 
escolar que pertanyi a una de les categories següents: guarderies o altres centres 
d’educació infantil i educació primària i educació secundària, administrats o reconeguts 
per l’autoritat competent.

2. Les ajudes s’atorguen durant els dies lectius de desenvolupament del curs escolar. 
El nombre de dies lectius, sense incloure els dies de vacances, és el que estableix en cada 
comunitat autònoma l’autoritat competent per a cada nivell d’ensenyament i tipus de 
centre.

Els alumnes no són destinataris de l’ajuda durant la seva estada en colònies de 
vacances amb caràcter extraescolar o fora del període lectiu, organitzades pel centre 
escolar o per l’autoritat educativa.

Article 4. Import de l’ajuda.

1. L’ajuda es concedeix exclusivament per als productes que consten a l’annex I 
d’aquest Reial decret, que compleixin els requisits del Reglament (CE) núm. 852/2004 
del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels 
productes alimentaris, i del Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 29 d’abril, pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments 
d’origen animal, i, en particular, els relatius a la preparació en un establiment autoritzat i 
els requisits de marcatge d’identificació especificats a la secció I de l’annex II del 
Reglament (CE) núm. 853/2004, de 29 d’abril.

2. La quantitat màxima global d’ajuda no pot sobrepassar els 0,25 litres d’equivalent 
de llet per alumne i dia lectiu.

Per aplicar aquesta quantitat màxima s’han de tenir en compte el nombre de dies 
lectius i el nombre d’alumnes matriculats durant el període comprès per una sol·licitud de 
pagament, atenent el coeficient esmentat a l’article 4, apartat 3, del Reglament (CE) núm. 
657/2008 de la Comissió, de 10 de juliol, en cas que les quantitats de productes 
subministrades s’expressin en litres.

3. L’import de l’ajuda és l’establert per a cada categoria de producte a l’annex II del 
Reglament (CE) núm. 657/2008 de la Comissió, de 10 de juliol.

4. Com a mesura destinada a garantir que l’import de l’ajuda es repercuteix 
correctament en el preu pagat pels destinataris, abans de l’inici del període corresponent 
al curs escolar, les autoritats competents han de fixar els preus màxims que han de pagar 
els destinataris per les diferents categories de productes recollits a l’annex I d’aquest Reial 
decret que es distribueixin en el seu territori.

5. Els preus màxims establerts d’acord amb l’apartat anterior s’han de trametre al 
Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), abans de l’1 d’octubre de cada any.

6. En aplicació del que estableix l’apartat 4 de l’article 5 del Reglament (CE) núm. 657/2008 
de la Comissió, de 10 de juliol, la llet i els productes lactis utilitzats en la preparació de 
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menjars no són objecte d’ajuda, llevat que no requereixin un tractament tèrmic i aquesta 
utilització es realitzi a les instal·lacions del centre escolar.

Article 5. Sol·licitants.

1. L’ajuda la poden sol·licitar:

a) El centre escolar.
b) Una autoritat educativa que sol·liciti l’ajuda per als productes distribuïts als alumnes 

sota la seva jurisdicció.
c) Una organització que actuï en nom d’un o més centres escolars o autoritats 

educatives i estigui constituïda específicament amb aquesta finalitat.
d) El proveïdor dels productes.

2. És beneficiari de l’ajuda, als efectes de l’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, un sol·licitant autoritzat de conformitat amb les 
disposicions de l’article 4, per al subministrament dels productes lactis que preveu l’annex 
I d’aquest Reial decret.

Article 6. Autoritzacions.

1. Les sol·licituds d’autorització que preveu l’article 7 del Reglament (CE) núm. 
657/2008 de la Comissió, de 10 de juliol, s’han de presentar a les autoritats competents en 
els terminis, models i períodes de validesa establerts per elles mateixes.

2. L’autoritat competent ha d’autoritzar els sol·licitants que es comprometin a complir 
les condicions generals d’autorització detallades a l’article 8 del Reglament (CE) núm. 
657/2008 de la Comissió, de 10 de juliol.

3. L’autoritat competent ha de mantenir un registre actualitzat de les autoritzacions 
concedides. Així mateix, ha de notificar les autoritzacions concedides al FEGA. La 
notificació ha de contenir com a mínim les dades especificades a l’annex II d’aquest Reial 
decret.

4. Les autoritzacions concedides tenen validesa en tot el territori nacional i es 
publiquen via Internet a través de la pàgina web del FEGA.

5. Les autoritzacions que siguin retirades o suspeses com a resultat de l’execució 
dels controls que estableix el Reglament (CE) núm. 657/2008 de la Comissió, de 10 de 
juliol, s’han de notificar al FEGA com més aviat millor.

Article 7. Sol·licituds de pagament.

1. Les sol·licituds de pagament s’han de presentar a l’autoritat competent, en els 
models, terminis i per als períodes de subministrament, entre un i set mesos, establerts per 
aquesta autoritat.

2. Com a mínim, les sol·licituds de pagament han d’incloure la informació següent:

a) Les quantitats distribuïdes per categoria i subcategoria de producte.
b) El nom i l’adreça, o un número d’identificació únic, del centre escolar o l’autoritat 

educativa a què es refereix la informació que consta a l’apartat anterior.

3. Excepte en casos de força major, les sol·licituds de pagament, per ser vàlides, han 
d’estar correctament emplenades i s’han de presentar, com a molt tard, l’últim dia del 
tercer mes següent al terme del període objecte de sol·licitud.

Article 8. Condicions generals per al pagament de l’ajuda.

1. L’import de l’ajuda l’han d’abonar les autoritats competents en el termini màxim de 
tres mesos comptats a partir del dia de la presentació de la sol·licitud de pagament 
correctament emplenada.

2. Sense perjudici del que disposa l’article 11, apartat 4, del Reglament (CE) núm. 657/2008 
de la Comissió, de 10 de juliol, l’ajuda es paga als proveïdors o a les organitzacions 
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esmentades a l’article 5, apartats c) i d), només si es compleixen les condicions 
següents:

a) Presentació prèvia d’un rebut de les quantitats efectivament subministrades als 
destinataris.

b) I a més una de les opcions següents:

1r Aportació d’un informe d’inspecció favorable elaborat per l’autoritat competent 
responsable del control del compliment de les condicions que consten als articles 6, 7, 8 
i 9 del Reglament (CE) núm. 657/2008 de la Comissió, de 10 de juliol.

2n Presentació prèvia d’una prova alternativa del pagament, a definir per l’autoritat 
competent, de les quantitats subministrades per als fins del present Reial decret.

3. Les autoritats competents poden abonar al sol·licitant un avançament per un import 
equivalent al de l’ajuda sol·licitada, prèvia constitució d’una garantia igual al 110 per cent 
de l’import de l’avançament.

Article 9. Controls.

El FEGA, en coordinació amb les autoritats competents de les comunitats autònomes, 
ha d’establir un Pla nacional de controls amb tots els mecanismes necessaris per vetllar 
pel compliment d’aquest Reial decret i del Reglament (CE) núm. 657/2008 de la Comissió, 
de 10 de juliol.

Article 10. Irregularitats i infraccions.

1. En cas d’irregularitats i infraccions detectades per les autoritats competents s’aplica 
el que estableixen els apartats 1, 2, 3, 4 i 8 de l’article 73 del Reglament (CE) núm. 796/2004 
de la Comissió, de 21 d’abril, pel qual s’estableixen disposicions per a l’aplicació de la 
condicionalitat, la modulació i el sistema integrat de gestió i control previstos en disposicions 
comunes aplicables als règims d’ajuda directa en el marc de la política agrícola comuna i 
s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors.

2. Sense perjudici del que estableix l’article 10 del Reglament (CE) núm. 657/2008 de 
la Comissió, de 10 de juliol, i d’acord amb el que disposa l’apartat 10 de l’article 15 del 
mateix Reglament, en cas de fraus el sol·licitant, a més de la devolució dels imports 
indeguts conforme a l’aplicació de l’apartat anterior, ha de pagar un import equivalent a la 
diferència entre l’import pagat inicialment i l’import a què té dret el sol·licitant.

3. En tot cas les actuacions s’han d’atenir al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, especialment el títol II, «Del reintegrament de 
subvencions», articles 36, 37 i 40.1.

4. Una vegada detectades irregularitats per part de les autoritats competents, 
aquestes han de remetre al FEGA una còpia dels informes de control incloent-hi les 
decisions adoptades.

Article 11. Deure de col·laboració i comunicació.

En aplicació de l’article 17 del Reglament (CE) núm. 657/2008 de la Comissió, de 10 
de juliol, i a l’efecte de poder comunicar a la Comissió Europea les dades previstes, 
l’autoritat competent ha de remetre al FEGA, sense perjudici de la forma i el contingut que 
la Comissió Europea defineixi per a aquestes comunicacions, com a mínim:

1. Abans del 31 d’octubre següent al final del període comprès entre l’1 d’agost i 
el 31 de juliol, un resum detallat del nombre de sol·licitants i centres escolars participants, 
dels controls sobre el terreny realitzats i dels seus resultats.

2. Abans del 31 de desembre de cada any:

a) Les quantitats de llet i productes lactis, desglossats per categories i subcategories, 
per les quals s’hagi pagat l’ajuda durant el període anterior comprès entre l’1 d’agost i 
el 31 de juliol, així com la quantitat màxima subvencionable i el seu càlcul;
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b) El nombre estimat d’alumnes als quals s’hagi destinat la distribució de llet i 
productes lactis als centres escolars.

Article 12. Publicitat sobre la distribució europea de llet als centres escolars.

Els centres escolars que distribueixin productes de conformitat amb el present Reial 
decret han d’elaborar un cartell que s’ajusti als requisits mínims establerts a l’annex III del 
Reglament (CE) núm. 657/2008 de la Comissió, de 10 de juliol, i que ha d’estar exposat 
permanentment a l’entrada principal del centre, en un lloc on es pugui veure i llegir 
clarament.

Disposició transitòria única.

Les autoritzacions concedides en virtut del Reial decret 194/2002, de 15 de febrer, pel 
qual s’estableixen les modalitats d’aplicació de l’ajuda al subministrament de llet i productes 
lactis als alumnes de centres escolars, segueixen sent vàlides fins que s’esgoti el termini 
d’autorització establert per l’autoritat competent. No obstant això, la comunitat autònoma 
on tinguin la seu social els sol·licitants ha de regularitzar aquesta situació comunicant al 
FEGA, en el termini de tres mesos, les dades i el codi d’autorització del sol·licitant a què 
es refereix l’annex II d’aquest Reial decret; una vegada publicats al web, són els únics 
vàlids als efectes del present Reial decret.

Disposició derogatòria única.

Queda derogat el Reial decret 194/2002, de 15 de febrer, pel qual s’estableixen les 
modalitats d’aplicació de l’ajuda al subministrament de llet i productes lactis als alumnes 
de centres escolars.

Disposició final primera. Títol competencial.

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

Disposició final segona. Normativa aplicable.

En tot el que no preveu aquest Reial decret és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol.

Disposició final tercera. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per modificar el contingut 
dels annexos, per adaptar-los a la normativa comunitària, així com per modificar les dates 
i terminis establerts a la present norma.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 23 d’abril de 2010.

JUAN CARLOS R.

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

Llista de productes que es poden beneficiar de l’ajuda comunitària

Categoria I.

a) Llet tractada tèrmicament.
b) Llet tractada tèrmicament amb xocolata, sucs de fruites o aromatitzada que 

contingui, almenys, un 90 per cent en pes de la llet indicada a la lletra a) i amb un 7 per 
cent com a màxim de sucre afegit o mel afegida.

c) Productes lactis fermentats amb sucs de fruites o sense, aromatitzats o no, que 
continguin, almenys, un 90 per cent en pes de la llet indicada a la lletra a) i amb un 7 per 
cent com a màxim de sucre afegit i/o mel afegida.

Categoria II.

Productes lactis fermentats o no, aromatitzats o no, amb fruites, que continguin almenys 
un 75 per cent en pes de la llet que consta a la categoria I, lletra a), i amb un 7 per cent 
com a màxim de sucre afegit i/o mel afegida.

Categoria III.

Formatges frescos i transformats, que continguin un 10 per cent com a màxim 
d’ingredients no lactis.

Categoria V.

Formatges que continguin un 10 per cent com a màxim d’ingredients no lactis i que no 
estan inclosos a la categoria III.

ANNEX II

Dades del registre de sol·licitants autoritzats

NIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom o raó social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codi d’autorització . . . . . . . . . . . . . . . . Comunitat autònoma que autoritza
Data d’autorització Data de caducitat autorització
Estat d’autorització*
Data de suspensió Mesos de suspensió
Data de retirada

* Els estats d’autorització són:

a. Alta.
b. Autorització caducada.
c. Autorització suspesa.
d. Autorització retirada.
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