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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
2616 Reial decret 61/2011, de 21 de gener, sobre declaracions a efectuar pels 

compradors de llet i productes lactis d’ovella i cabra.

El Reglament (CE) núm. 73/2009 del Consell, de 19 gener de 2009, pel qual s’estableixen 
disposicions comunes aplicables als règims d’ajuda directa als agricultors en el marc de la 
política agrícola comuna i s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors i pel qual 
es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1290/2005, (CE) núm. 247/2006, (CE) núm. 
378/2007 i es deroga el Reglament (CE) núm. 1782/2003, materialitza les modificacions 
aprovades en el marc de l’última reforma de la política agrícola comuna, denominada 
«revisió mèdica».

L’aplicació de la revisió mèdica en el sector oví i cabrum a Espanya ha suposat una 
oportunitat per potenciar l’ordenació del sector a través del desacoblament de les ajudes 
de la PAC, efectiu a partir de l’1 de gener de 2010.

L’aplicació de l’article 68 del dit Reglament permet als estats membres utilitzar fins a 
un 10 per cent dels seus límits màxims nacionals per al conjunt de les ajudes directes 
destinat a concedir ajudes específiques per als sectors que es considerin especialment 
sensibles. Espanya va adoptar la decisió d’utilitzar aquest nou instrument per donar un 
suport al sector oví i cabrum, de manera que es van complementar aquestes mesures amb 
el desacoblament de les ajudes.

Aquest règim de suport addicional es divideix en dues línies d’ajuda, d’una banda, per 
impulsar explotacions orientades a la producció de carn d’oví i cabrum amb dificultats 
específiques o en àrees econòmiques o socialment vulnerables i, de l’altra, per potenciar 
la ramaderia basada en les produccions de qualitat (IGP, DOP, ETG, producció ecològica) 
i etiquetatge facultatiu.

L’especial tret de vulnerabilitat del sector oví i cabrum de carn ha justificat la necessitat 
d’oferir un suport específic a aquesta orientació productiva, excloent d’aquesta línia d’ajuda 
les explotacions que comercialitzen llet o productes lactis.

És necessari, per això, disposar d’una informació actualitzada i fiable de les diferents 
orientacions productives de les explotacions, amb la finalitat d’assegurar el destí de l’ajuda 
a les explotacions que veritablement són vulnerables. Les declaracions dels lliuraments de 
llet i productes lactis d’oví i de cabrum que els ramaders venen a les indústries làcties es 
consideren una font solvent per garantir el control eficaç de les ajudes concedides a les 
explotacions d’oví i de cabrum que s’orienten a la producció de carn, tal com estableixen 
l’article 87 i següents del Reial decret 66/2010, de 29 de gener, sobre l’aplicació l’any 2010 
i 2011 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia.

Sembla convenient que les declaracions s’efectuïn cada any, tenint en compte tant 
l’anualitat dels pagaments de la PAC com les possibles variacions que es poden produir 
per modificacions d’orientació productiva, derivades de les característiques inherents a la 
producció de llet d’ovella i de cabra que, en algunes zones, pot dependre considerablement 
de les condicions climàtiques que afecten l’alimentació dels animals.

A més, en relació amb les subvencions per a la implantació de sistemes d’assegurament 
per a millora integral de la qualitat de la llet crua produïda i recollida en les explotacions i 
la seva certificació externa, que regula el Reial decret 1589/2009, de 16 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la implantació 
de sistemes d’assegurament per a la millora integral de la qualitat de la llet crua produïda 
i recollida en les explotacions, i la seva certificació externa, aquestes declaracions són 
d’especial rellevància per a la baremació dels criteris de prioritat conforme a l’article 4 de 
l’esmentada norma i, en particular, el que es refereix a la llet comercialitzada sota contracte 
homologat.
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D’altra banda, tenint en compte que la tramitació i concessió de les ajudes en benefici 
dels productors d’oví i de cabrum correspon als òrgans competents de les comunitats 
autònomes, les dites declaracions les han de facilitar els compradors de llet o productes 
lactis als òrgans esmentats.

No obstant això, és oportú coordinar l’activitat entre l’Administració General de l’Estat 
i els òrgans competents de les comunitats autònomes mitjançant una disposició que 
estableixi les dades mínimes que han de contenir les declaracions perquè es pugui establir 
una informació homogènia a tot el territori de l’Estat, a l’efecte de realitzar un control efectiu 
en l’aplicació del que disposa la normativa nacional.

El fet que els pagaments del règim addicional al sector de la producció de carn es 
puguin iniciar a partir de l’1 de desembre, d’acord amb la normativa de la PAC, així com el 
caràcter marcadament tècnic del text, es considera ajustada la seva adopció mitjançant 
una norma reglamentària.

Finalment, a causa de l’entrada en vigor d’aquesta nova norma, és procedent derogar 
l’Ordre de 6 de juliol de 1995, sobre declaracions a efectuar pels compradors de llet i 
productes lactis d’ovella que s’utilitzava vinculada a la gestió de la prima d’oví.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels sectors afectats.

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 21 de gener de 2011,

DISPOSO:

Article 1. Definicions.

A efectes del present Reial decret s’entén per:

a) Productor: el ramader, persona física o jurídica, o agrupació de persones físiques 
o jurídiques, titular d’explotació d’oví o de cabrum que estigui situada en el territori espanyol 
i que subministri directament al comprador llet o productes lactis d’ovella o de cabra o que 
vengui llet o productes lactis elaborats amb la llet que es produeixi en l’explotació.

b) Comprador: l’empresa o agrupació d’empreses que compri llet o productes lactis 
d’ovella o de cabra procedents de productors instal·lats en el territori espanyol per a la 
seva comercialització, tractament o transformació, ja sigui per mètodes industrials o 
artesanals, en altres productes lactis.

Article 2. Declaracions anuals.

1. Tots els compradors de llet i productes lactis d’ovella i cabra, que adquireixin 
aquests productes, estan obligats a presentar una declaració anual, que es pot presentar 
en suport electrònic, en la qual figuri la relació de tots els seus proveïdors productors.

2. A més, els productors que destinin tota o una part de la seva producció a la venda 
de llet o a l’elaboració de productes lactis en l’explotació estan també obligats a presentar 
una declaració anual, que es pot presentar en suport electrònic.

3. Les declaracions previstes en els apartats anteriors s’han d’adreçar a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma on radiqui la seu social del declarant i s’han de 
presentar davant d’aquell o en els altres llocs que preveu l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. Aquestes declaracions han de ser formalitzades d’acord 
amb els models que a aquest efecte estableixin els òrgans competents de les comunitats 
autònomes i que han de contenir, com a mínim, les dades següents:

a) Dades identificatives i domicili del comprador declarant (DNI o NIF, nom o raó 
social, municipi).

b) Dades individualitzades de cada productor (DNI o NIF, nom, raó social, municipi).
c) Resum del nombre de productors inclosos en la declaració.
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4. El termini per a la presentació per part dels compradors davant l’òrgan competent 
de la comunitat autònoma corresponent, referit a l’any natural anterior, acaba l’1 de febrer 
de l’any següent.

5. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de remetre al Fons 
Espanyol de Garantia Agrària, abans de l’1 de març de l’any següent al qual correspongui 
la declaració, les dades relatives a les declaracions rebudes, en un fitxer informàtic que 
contingui, com a mínim, les dades que figuren als annexos I i II, acompanyat d’un certificat 
que contingui, com a mínim, les dades de l’annex III, a l’efecte que l’esmentat organisme 
elabori el fitxer nacional de productors d’oví i de cabrum que subministrin llet i productes 
lactis. Als efectes oportuns l’esmentada informació s’ha de posar a disposició de la Direcció 
General de Recursos Agrícoles i Ramaders del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i 
Marí.

Article 3. Règim sancionador.

La falta de declaració o la falsedat en les dades declarades poden ser sancionades 
d’acord amb el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i 
sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària, i altres 
disposicions que li siguin aplicables.

Disposició transitòria única. Terminis per a l’any 2011.

No obstant el que disposa l’article 2.3, l’any 2011 el termini per a la presentació de les 
declaracions dels lliuraments efectuats el 2010 pels declarants, davant l’òrgan competent 
de la comunitat autònoma corresponent, acaba l’1 d’abril de 2011.

Així mateix, l’any 2011 el termini establert a l’article 2.4 perquè les comunitats autònomes 
comuniquin al Fons Espanyol de Garantia Agrària les dades relatives a les declaracions 
rebudes per a l’any 2010 acaba l’1 de maig de 2011.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de 6 de juliol 
de 1995, sobre declaracions a efectuar pels compradors de llet i productes lactis d’ovella.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest 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.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de gener de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, 
 i Medi Rural i Marí,

ROSA AGUILAR RIVERO
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ANNEX I

Registre de dades de productors de llet i productes lactis d’oví

Descripció Camp Posició Longitud Definició Format Rang Nul

Comunitat autònoma. 1 1-2 2 Codi de la comunitat autònoma 
remitent.

FA2 Vegeu taula codis 
CA.

N

Empresa. 2 3-42 40 Nom o raó social del 
comprador.

FA1 N

Lletra del DNI. 3 43-43 1 Lletra DNI del comprador. FA2 S
Número del DNI/NIF. 4 44-51 8 Núm. DNI/NIF del comprador. FA2 N
Lletra del NIF. 5 52-52 1 Lletra NIF del comprador. FA1 S
Cognoms i nom. 6 53-92 40 Cognoms i nom o raó social 

del productor.
FA1 N

Lletra DNI. 7 93-93 1 Lletra DNI del productor. FA2 S
Número DNI/NIF. 8 94-101 8 Núm. DNI/NIF del productor. FA2 N
Lletra NIF. 9 102-102 1 Lletra NIF del productor. FA1 S

Explicació dels de camps:

FA1: camp alfanumèric, ajustat a l’esquerra i completat en blanc a la dreta si és 
necessari.

FA2: camp alfanumèric, ajustat a la dreta i completat amb zeros a l’esquerra si és 
necessari.

N: el camp és obligatori.
S: el camp no és obligatori si ja s’ha completat la informació en un altre camp.

ANNEX II

Registre de dades de productors de llet i productes lactis de cabrum

Descripció Camp Posició Longitud Definició Format Rang Nul

Comunitat autònoma. 1 1-2 2 Codi de la comunitat autònoma 
remitent.

FA2 Veure taula codis 
CA.

N

Empresa. 2 3-42 40 Nom o raó social del 
comprador.

FA1 N

Lletra DNI. 3 43-43 1 Lletra DNI del comprador. FA2 S
Número del DNI/NIF. 4 44-51 8 Núm. DNI/NIF del comprador. FA2 N
Lletra del NIF. 5 52-52 1 Lletra NIF del comprador. FA1 S
Cognoms i nom. 6 53-92 40 Cognoms i nom o raó social del 

productor.
FA1 N

Lletra DNI. 7 93-93 1 Lletra DNI del productor. FA2 S
Número DNI/NIF. 8 94-101 8 Núm. DNI/NIF del productor. FA2 N
Lletra NIF. 9 102-102 1 Lletra NIF del productor. FA1 S

Explicació dels camps:

FA1: camp alfanumèric, ajustat a l’esquerra i completat en blanc a la dreta si és 
necessari.

FA2: camp alfanumèric, ajustat a la dreta i completat amb zeros a l’esquerra si és 
necessari.

N: el camp és obligatori.
S: el camp no és obligatori si ja s’ha completat la informació en un altre camp.
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Codificació per a les comunitats autònomes

Codi Descripció

01 CA d’Andalusia.
02 CA d’Aragó.
03 CA del P. d’Astúries.
04 CA de les Illes Balears.
05 CA de les Canàries.
06 CA de Cantàbria.
07 CA de Castella-la Manxa.
08 CA de Castella i Lleó.
09 CA de Catalunya.
10 CA d’Extremadura.
11 CA de Galícia.
12 CA de Madrid.
13 CA de la Regió de Múrcia.
14 Comunitat Foral de Navarra.
15 CA del País Basc.
16 CA de La Rioja.
17 C. Valenciana.

ANNEX III

Certificació anual de productors de llet i productes lactis d’ovella i cabra

Sr./Sra .…………...…………………………………..........………........................ en qualitat 
de ………...................... de la Comunitat Autònoma de ……………………..........................

CERTIFICA

Que aquesta Comunitat Autònoma ha rebut, d’acord amb el que preveu l’Ordre del 
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, de …. de …...... de 2010:

– Declaracions de compradors de llet i productes lactis d’ovella corresponents a l’any 
20…., el fitxer electrònic adjunt de les quals conté un total de …… productors, i totes han 
quedat arxivades en aquesta unitat.

– Declaracions de compradors de llet i productes lactis de cabra corresponents a l’any 
20…., el fitxer electrònic adjunt de les quals conté un total de …… productors, i totes han 
quedat arxivades en aquesta unitat.

I perquè consti als efectes que el FEGA pugui elaborar el fitxer nacional de productors 
d’oví i de cabrum que comercialitzin llet i productes lactis d’ovella i de cabra amb l’objectiu 
de realitzar els pertinents controls als efectes dels pagaments que recull el títol VI, capítol 
II, secció 2a del Reial decret 66/2010, de 29 de gener.
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