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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
5938

Reial decret 460/2011, d’1 d’abril, pel qual es regula el reconeixement de les
organitzacions de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals
en el sector lacti i s’expliciten les decisions d’Espanya sobre la contractació en
el sector lacti en relació amb la normativa europea que modifica per al sector
lacti el Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell.

L’octubre de 2009, a la vista de la difícil situació que travessava el sector lacti, la
Comissió, a instàncies de diversos estats membres, va crear un Grup d’Experts d’Alt Nivell
del sector lacti amb l’objectiu d’analitzar el futur a mitjà i a llarg termini del sector. El grup
va emetre un informe i unes conclusions que es van sotmetre a la consideració del Consell
de Ministres d’Agricultura de setembre de 2010.
En aquestes conclusions es recollien una sèrie de recomanacions a la Comissió, entre
les quals es trobaven la relativa a l’elaboració de la legislació necessària per fomentar l’ús
de contractes en el sector, com a element de més estabilitat i certesa. També i a la vista
del desequilibri existent en la cadena de valor del sector, es recomanava a la Comissió de
fer els passos necessaris per potenciar el paper de les organitzacions de productors en el
sector i afavorir la posició negociadora dels ramaders. Finalment, es considerava convenient
reforçar el paper de les organitzacions interprofessionals en el sector.
El Consell de Ministres d’Agricultura de la UE instava la Comissió a presentar propostes
legislatives abans de finals de 2010 respecte a les tres primeres recomanacions del Grup,
és a dir, contraactualització, poder de negociació mitjançant desenvolupament
d’organitzacions de productors i reforçament de les organitzacions interprofessionals.
El desembre de 2010 la Comissió presenta la seva proposta de reglament per modificar
el Reglament 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, i introdueix les iniciatives clau per a la cohesió sectorial
com ara la possibilitat que els estats membres facin obligatoris en els seus territoris els
contractes, el reconeixement de les organitzacions de productors, la possibilitat que
aquestes puguin negociar de manera col·lectiva els termes d’un contracte i l’ordenació i
reforçament del paper de les organitzacions interprofessionals en el sector lacti.
Aquests aspectes, obligatorietat dels contractes amb determinat contingut i possibilitat
de contractació col·lectiva, són nous en l’ordenament jurídic espanyol. El reglament
comunitari esmentat en el paràgraf anterior estableix la potestat per als estats membres de
materialitzar aquestes possibilitats.
Consegüentment, es considera necessari dictar una normativa perquè, en previsió
d’aquests canvis, l’ordenament espanyol vagi preparant les mesures adequades que s’han
de posar en execució immediatament, quan entri en vigor aquest reglament comunitari.
Aquest Reial decret s’estructura de manera que en qualsevol moment es garanteix que les
mesures esmentades estan condicionades al fet que el dret comunitari en permeti l’aplicació
i en els termes en què ho faci.
Igualment es considera necessari anar perfilant el nou marc jurídic perquè els operadors
del sector lacti als quals va destinat puguin preparar amb prou antelació els actes i negocis
jurídics per a l’adaptació a aquest.
En primer lloc, aquest Reial decret disposa alguns aspectes relatius a les funcions
atorgades a les organitzacions de productors en el sector lacti, així com els requisits mínims
que han de complir i les normes per al seu reconeixement. A més es crea un registre
nacional d’organitzacions de productors del sector lacti.
Igualment, el Reial decret determina quines són les finalitats de l’Organització
Interprofessional Làctia, que té un paper molt important en aspectes tan rellevants com la
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promoció, la recerca i el desenvolupament, l’elaboració d’estadístiques que millorin la
transparència en el sector i millorin el coneixement de l’estructura productiva i del mercat
o la promoció de les produccions. Si bé és legítim que aquestes organitzacions puguin
arribar a certs acords, es fa necessari establir-hi limitacions.
L’Organització Interprofessional Làctia és una organització dotada de personalitat
jurídica i exclusiva per a finalitats reconegudes a les organitzacions interprofessionals i
sense ànim de lucre, que va ser reconeguda a l’empara de la Llei 38/1994, de 30 de
desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, mitjançant
l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 28 de setembre de 2000. En
compliment de la regla general que estableix l’article 5 d’aquesta norma, en l’actualitat
només existeix aquesta organització per al sector lacti.
Finalment, en una disposició addicional s’estableix quines són les decisions de l’Estat
espanyol en l’àmbit de la potestat que el Reglament comunitari atorga amb relació als
contractes i a garantir que les organitzacions de productors puguin negociar-ne els termes
en nom dels productors que hi estan associats.
Cal assenyalar que aquesta regulació no suposa l’establiment d’un contracte tipus per
al sector lacti dels que regula la Llei 2/2000, de 7 de gener, de contractes tipus de productes
agroalimentaris, si bé en el supòsit que així vulguin els actors implicats, s’ha d’aplicar, a
més del que preveu aquest Reial decret, el que exigeix la normativa esmentada i el seu
reglament de desplegament. Es tracta de regulacions compatibles, atès que, després de
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, la contractació en el sector lacti ha de complir uns
requisits mínims per resoldre aquesta situació del sector lacti, sense necessitat que existeixi
un model predeterminat al qual s’hagin d’adherir obligatòriament els subjectes afectats.
És justificat regular els aspectes bàsics mitjançant reial decret a causa del caràcter
marcadament tècnic i la naturalesa canviant de la matèria, de conformitat amb la doctrina
constitucional en la matèria. Així mateix, es preveu la creació d’una base de dades en el
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, que reculli les dades relatives als requisits
mínims del contracte, que s’ha de nodrir de la informació dels compradors de llet directament
o per mitjà de conveni amb l’organització interprofessional làctia. Aquesta informació es
recull de manera centralitzada, atesa la impossibilitat d’establiment del punt de connexió
territorial, tenint en compte les característiques d’aquest mercat.
Aquest Reial decret ha estat sotmès a consulta de les comunitats autònomes i els
sectors afectats, així com a la Comissió Nacional de la Competència.
En virtut d’això i a proposta de la ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, amb l’aprovació
prèvia del ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 1 d’abril de 2011,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions preliminars
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té com a objecte establir la normativa bàsica aplicable a:
a) El reconeixement d’organitzacions de productors de llet.
b) Les activitats que han de portar a terme les organitzacions interprofessionals del
sector.
c) La millora de la transparència en el sector lacti, entenent com a tal la disponibilitat
en temps real d’informació veraç i objectiva i accés a aquesta en igualtat de condicions per
a compradors i venedors de llet.
Així mateix aquest Reial decret té per objecte explicitar la decisió de l’Estat espanyol d’optar
per l’obligatorietat de les relacions contractuals per escrit en les transaccions de llet crua, així
com la d’optar perquè els contractes de lliurament de llet crua puguin ser negociats per una
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organització, o associació d’organitzacions de productors del sector de la llet en nom dels seus
associats, quan i en els termes que estableixi el dret comunitari de la Unió Europea.
Article 2.

Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret són aplicables les definicions que estableix
l’article 65 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.
2. Així mateix, s’entén per:
a) Comercialització: tinença amb vista a la venda, l’oferta per a la venda, el lliurament
o qualsevol altra manera de posar llet crua al mercat.
b) Llet crua: llet de vaca, ovella o cabra que no hagi estat escalfada a una temperatura
superior a 40º C ni sotmesa a un tractament d’efecte equivalent.
c) Servei de substitució: servei mitjançant el qual un tercer, contractat o no, assumeix
el maneig d’una explotació ramadera per cobrir l’absència del titular d’aquesta per vacances,
malaltia o altres supòsits que requereixin el servei.
CAPÍTOL II
Reconeixement de les organitzacions de productors de llet
Article 3. Finalitats i requisits mínims de les organitzacions de productors de llet.
1. Poden ser reconegudes com a organitzacions de productors de llet totes les
entitats amb personalitat jurídica pròpia, de caràcter civil o mercantil, constituïdes
exclusivament per productors, que ho sol·licitin i compleixin amb l’objectiu de concentrar
l’oferta i portar a terme la comercialització de la producció dels seus membres.
A més, han de complir, almenys, una de les finalitats següents:
a) Adequar la producció a la demanda, amb referència a la qualitat i a la quantitat.
b) Optimitzar els costos de producció.
c) Proporcionar assessorament o serveis de substitució als seus socis.
d) Portar a terme activitats que suposin la preservació del medi ambient, o de la
biodiversitat, la millor gestió de l’aigua o la utilització d’energies renovables.
2. L’organització ha de disposar dels mitjans materials i humans necessaris per portar
a terme, almenys, la funció que estableix el primer paràgraf d’aquest article, així com
aquella o aquelles funcions que exerceixi entre les de caràcter opcional.
3. Les organitzacions de productors han d’agrupar un mínim de producció
comercialitzable, tal com recull l’annex I.
4. Les organitzacions de productors s’han de crear a iniciativa dels productors, i el
seu funcionament intern ha de ser democràtic.
5. En cas que una organització de productors estigui formada per productors de llet
de diferents espècies, s’han de complir les exigències relatives a cadascuna de les espècies
en relació amb la producció mínima comercialitzable.
6. Un productor no pot ser membre de més d’una organització de productors de llet
de la mateixa espècie, llevat que sigui titular de més d’una explotació, conforme al Reial
decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i regula el Registre general
d’explotacions ramaderes.
Article 4.

Reconeixement de les organitzacions de productors de llet.

1. El reconeixement de les organitzacions de productors de llet correspon a l’òrgan
competent de la comunitat autònoma on radiqui la seu de la direcció efectiva de l’entitat
sol·licitant o, si s’escau, al competent a les ciutats de Ceuta i Melilla.
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2. La sol·licitud de reconeixement, acompanyada de la documentació que especifica
l’annex II d’aquest Reial decret, s’ha de presentar als llocs que determinin les comunitats
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.
D’acord amb el que disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics, els interessats poden presentar per mitjans electrònics la
documentació a què es refereix aquest Reial decret i té la mateixa validesa que la
presentada en suport paper.
Article 5.

Producció comercialitzable.

1. El volum de la producció comercialitzable s’ha de calcular d’acord amb els
lliuraments de llet crua dels seus membres. El període de referència per al càlcul és el
corresponent als 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de reconeixement.
Aquest còmput es refereix als efectes del volum mínim comercialitzable necessari per
al reconeixement de les organitzacions de productors.
2. Amb l’objectiu que les autoritats competents de les comunitats autònomes
responsables del reconeixement de les organitzacions de productors de llet puguin
comprovar el compliment dels requisits relatius a la producció comercialitzable mínima, el
Ministeri de Medi Ambient i de Medi Rural i Marí ha d’adoptar les vies de coordinació i
comunicació oportunes amb aquestes.
Article 6.

Període mínim d’adhesió.

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 es vulgui ser 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.
Article 7.

Retirada del reconeixement.

Mitjançant resolució de l’autoritat competent, el reconeixement s’ha de declarar extingit
en els casos següents:
a) Per sol·licitud de l’entitat, sens perjudici del compliment de les obligacions i
compromisos derivats de la seva condició d’organització de productors, i de les
responsabilitats que es 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.
La comprovació per les comunitats autònomes del requisit relatiu a la producció mínima
comercialitzable de les organitzacions de productors de llet reconegudes s’ha de fer l’1
d’abril de cada any, i amb aquesta finalitat el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí
ha de prestar la col·laboració que escaigui. En cas que es detecti l’incompliment d’aquest
requisit, dins un percentatge que no superi el 20%, l’organització ha de disposar d’un
període de 6 mesos per corregir l’incompliment. Passat aquest temps sense que s’esmeni
l’incompliment, es fa efectiva la retirada del reconeixement.
Article 8.

Associacions d’organitzacions de productors de llet.

Poden ser reconegudes com a associacions d’organitzacions de productors de llet
totes les entitats amb personalitat jurídica pròpia, constituïdes per organitzacions de
productors de llet reconegudes de conformitat amb el que preveu aquest Reial decret, que
així ho sol·licitin de l’autoritat competent.
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Article 9. Registre nacional d’organitzacions i associacions d’organitzacions de productors
de llet.
Es crea en el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, el registre nacional
d’organitzacions i associacions d’organitzacions de productors de llet en el qual s’han
d’inscriure les organitzacions i associacions de productors de llet reconegudes d’acord
amb el que estableix aquest Reial decret a partir de la informació que subministrin les
comunitats autònomes.
El registre es regula per ordre ministerial en què cal determinar la informació
corresponent a les organitzacions reconegudes que hagi de ser remesa al Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí per part de les comunitats autònomes.
CAPÍTOL III
L’Organització Interprofessional Làctia
Article 10.

Acords i pràctiques concertades en el sector lacti.

L’organització interprofessional del sector lacti reconeguda pot assolir acords, decisions
i pràctiques concertades, en les condicions que estableix l’article següent.
En cap cas no es poden assolir acords, decisions o pràctiques concertades que:
a) Estiguin relacionats amb la partició de mercats.
b) Puguin afectar el funcionament correcte de l’organització del mercat.
c) Puguin produir distorsions de la competència.
d) Suposin la fixació de preus.
e) Puguin crear discriminació o eliminar la competència en relació amb una proporció
important dels productes de què es tracti.
Article 11.

Condicions per a l’aprovació dels acords i pràctiques concertades.

La validesa i eficàcia dels acords, decisions i pràctiques concertades a les quals es
refereix l’article anterior queden subjectes a la seva aprovació per la Comissió Europea en
els termes en què ho exigeixi el dret de la Unió Europea.
Article 12.

Finalitats de l’organització interprofessional làctia.

D’acord amb l’article 3 de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les
organitzacions interprofessionals agroalimentàries, l’Organització Interprofessional Làctia
desenvolupa les finalitats següents:
a) Portar a terme actuacions que permetin un millor coneixement, més eficiència i
més transparència dels mercats, mitjançant la publicació de dades estadístiques sobre
preus, volums i durada de contractes conclosos i proporcionar anàlisi de l’evolució futura
del mercat.
b) Millorar la qualitat dels productes i de tots els processos que intervenen en la
cadena agroalimentària, i efectuar el seguiment des de la seva fase de producció fins que
arriben al consumidor final.
Desenvolupar mètodes i instruments per incrementar la qualitat dels productes en
totes les fases de producció i comercialització.
Explotar el potencial de la producció ecològica i protegir i promoure aquestes
produccions així com les denominacions d’origen, les indicacions geogràfiques i els
etiquetatges de qualitat.
c) Promoure programes de recerca i desenvolupament que impulsin els processos
d’innovació dels diferents sectors. A més ha de col·laborar en la millor coordinació sobre la
manera en què la llet i els productes lactis es posen al mercat, en particular mitjançant
recerca i estudis de mercat.
d) Promocionar i difondre el coneixement de les produccions.
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e) Promoure actuacions que facilitin una informació adequada als consumidors.
f) Realitzar actuacions que tinguin per objecte una millor defensa del medi ambient, i
cercar maneres de restringir la utilització de productes de sanitat animal i altres inputs.
g) Promoure la producció integrada i altres mètodes de producció respectuosos amb
el medi ambient.
h) Desenvolupar accions que permetin una adaptació permanent dels productes
agroalimentaris a les demandes del mercat.
i) Proporcionar la informació i desenvolupar la recerca necessària per ajustar la
producció cap a productes més ajustats als requeriments del mercat i als gustos i
expectatives del consumidor, en particular en relació amb la qualitat dels productes i la
protecció del medi ambient
j) Elaboració i desenvolupament de contractes-tipus compatibles amb la legislació
comunitària.
En el supòsit que aquests models continguin indicadors de mercat, han de ser objectius i
transparents, i no poden, en cap cas, ser manipulables o encobrir la fixació de preus mínims.
k) Exercir, si s’escau, funcions relatives a les relacions contractuals en el sector lacti
de conformitat amb el que estableix el dret de la Unió Europea, i salvaguardar el compliment
de la normativa de defensa de la competència.
CAPÍTOL IV
Control i règim sancionador
Article 13.

Control.

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, en col·laboració amb les comunitats
autònomes, ha d’establir un pla de controls per comprovar el compliment d’aquest Reial decret.
Article 14.

Règim sancionador.

Les infraccions comeses contra el que disposa aquest Reial decret han de ser
sancionades d’acord amb el que estableix 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, si s’escau, la Llei 38/1994, de 30 de desembre, així com la
normativa estatal o autonòmica d’aplicació.
Disposició addicional única.

Contractació en el sector lacti.

En el supòsit que, mitjançant una modificació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del
Consell, de 22 d’octubre, pel que fa a les relacions contractuals en el sector de la llet i dels
productes lactis, el dret de la Unió Europea permeti que:
a) Els estats membres puguin decidir que la venda de llet crua d’un ramader a un
transformador de llet crua estigui coberta obligatòriament per un contracte escrit entre les
parts, subscrit amb anterioritat al lliurament i que en cas que la venda s’efectuï a través
d’un o més intermediaris, quines etapes de la venda han de ser objecte de contracte escrit
entre les parts.
b) Que les agrupacions de productors i les seves associacions puguin participar en
la negociació dels contractes en nom dels seus membres, i
c) Que l’Organització Interprofessional Làctia pugui assolir acords, decisions i
pràctiques concertades en les condicions que s’estableixin a aquest efecte.
1. És plenament aplicable a Espanya la modificació corresponent d’aquest Reglament,
en què s’entén que el Govern d’Espanya:
a. Decideix ja, mitjançant l’aprovació d’aquest Reial decret, que, des del moment
mateix en què la dita modificació del Reglament (UE) sigui aplicable, la subscripció abans
del lliurament de contractes escrits formalitzats que incloguin elements bàsics negociats
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lliurement entre les parts per garantir el funcionament correcte del mercat interior i de
l’organització comuna de mercat, és obligatòria a Espanya, llevat de les excepcions que es
prevegin per a les cooperatives, de conformitat amb el que estableixi la norma
comunitària.
Aquests elements bàsics consisteixen en els que imposi el dret de la Unió en el Reglament
(UE) corresponent, incloent-hi, en cas que així ho prevegi el Reglament (UE), la durada
mínima d’un any. Així mateix, s’estableix l’obligació dels compradors de comunicar, mitjançant
suport documental o informàtic a la base de dades creada a aquest efecte pel Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí, en col·laboració amb la interprofessional làctia, i a aquests
efectes pot formalitzar el conveni corresponent, les dades mínimes que figuren a l’annex III i
les que es puguin establir per ordre de la ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí una
vegada aprovat el Reglament (UE) esmentat. La base de dades, en què s’han d’inscriure
aquestes dades mínimes, ha d’assegurar que en cap cas els operadors no poden accedir a
la informació amb un grau de desagregació tal que puguin obtenir o inferir conclusions sobre
les estratègies i comportaments individualitzats dels seus competidors. Aquesta informació
només pot ser processada pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, o si s’escau per
l’organització interprofessional reconeguda, per a finalitats estadístiques d’acord amb la seva
normativa reguladora;
b. Decideix ja, mitjançant l’aprovació d’aquest Reial decret, que els contractes de
lliurament de llet crua d’un ramader a un transformador de llet crua, o a un recol·lector,
poden ser negociats en nom del primer per una organització, o associació d’organitzacions,
de productors del sector de la llet a la qual pertanyi en els termes que fixi el Reglament
(UE) esmentat;
c. Ha de garantir la validesa dels contractes legalment subscrits entre productors i
compradors de llet formalitzats amb anterioritat a l’entrada en vigor del dit Reglament (UE); i
d. Ha de garantir que l’Organització Interprofessional Làctia pot assolir tots els acords,
decisions i pràctiques concertades previstes, amb l’aprovació prèvia conforme al
procediment que s’estableixi en aquest Reglament (UE).
2. És aplicable a l’incompliment d’aquestes obligacions i les que es regulin pel dret
de la Unió Europea el que estableix el capítol IV d’aquest Reial decret.
3. En tant que no s’aprovi i publiqui al «DOUE» el futur Reglament (UE), el Ministeri
de Medi Ambient i Medi Rural i Marí ha d’informar en la seva pàgina web de l’evolució de
la proposta de reglament en negociació.
4. La ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí pot dictar, amb subjecció a aquest
Reglament (UE), les normes de desplegament del que disposa aquesta disposició
addicional i en particular les modificacions que, si s’escau, calgui fer a l’annex III per
adaptar-lo a la norma comunitària.
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 reserva 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.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 1 d’abril de 2011.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Medi Ambient
i Medi Rural i Marí,
ROSA AGUILAR RIVERO
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ANNEX I
Producció comercialitzable mínima
Península
–
Tones

Vaca . . . . . . . . . . . . . . .
Ovella  . . . . . . . . . . . . .
Cabra . . . . . . . . . . . . . .

Illes Balears, Canàries i
denominacions de qualitat (1)
–
Tones

200.000
30.000
30.000

10.000
1.000
1.000

(1) Inclou les denominacions de qualitat següents: Indicacions Geogràfiques Protegides, Denominacions
d’Origen Protegides, Especialitats Tradicionals Garantides, Ramaderia ecològica i Ramaderia integrada.

ANNEX II
Documentació mínima que s’ha d’incloure a la sol·licitud
1. Autorització expressa a l’òrgan gestor per comprovar les dades mitjançant consulta
al Sistema de Verificació de Dades d’Identitat que preveu l’apartat 3 de l’article únic del
Reial decret 522/2006, de 28 d’abril, pel qual se suprimeix l’aportació de fotocòpies de
documents d’identitat en els procediments administratius de l’Administració General de
l’Estat i dels seus organismes públics vinculats o dependents, o si no n’hi ha, fotocòpia
compulsada d’aquest document.
2. Acreditació del representant legal de l’organització.
3. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’entitat.
4. Relació dels DNI/NIF dels titulars de les explotacions i dels Codis REGA de les
explotacions pertanyents als productors de l’organització, per espècies.
5. Declaració de l’organització en relació amb el fet que disposa dels compromisos
individuals dels productors integrants de permanència d’almenys tres anys en l’organització
i de comunicació de baixa en el termini que estableix l’organització.
6. Declaració de l’organització sobre si posa la llet al mercat a través de la seva
pròpia estructura o no.
7. Còpia dels estatuts de l’organització.
8. Declaració de l’organització en relació amb el fet que disposa dels mandats i
compromisos individuals dels productors integrants per dur a terme la negociació col·lectiva.
ANNEX III
Dades mínimes del contracte
1.
2.
3.

Identificació de les parts.
Objecte del contracte.
Preu:

Fix: expressat en forma d’una quantia fixa en el contracte, en euros/litre, o
Variable: que consta d’un component fix i un component variable. El component variable
varia en funció únicament de factors que estableix expressament el mateix contracte, en
particular de l’evolució de la situació del mercat basat en indicadors d’aquest, el volum
lliurat i la qualitat o composició de la llet crua lliurada.
4. Volum que ha de ser lliurat: s’ha d’incloure el marge de tolerància en percentatge acordat
tant per al període de vigència del contracte, com per a cadascun dels subperíodes definits per
les parts signants del contracte. Els subperíodes mai no han de ser inferiors a un mes.
5. Calendari de lliuraments.
6. Durada del contracte: s’admet un contracte de durada indefinida amb clàusula de
rescissió.
7. Condicions de pagament.
http://www.boe.es
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