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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
9734 Reial decret 774/2011, de 3 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 

347/2003, de 21 de març, pel qual es regula el sistema de gestió de quota 
làctia.

El Reglament (CE) núm. 72/2009 del Consell, de 19 de gener, pel qual s’adapta la 
política agrícola comuna mitjançant modificació del Reglament (CE) núm. 1234/2007, pel 
qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles, estableix mecanismes per a 
una eliminació progressiva del sistema de quotes làcties, mitjançant augments anuals de 
l’1 per cent per campanya des de 2009/2010 fins a 2013/2014.

Aquests increments progressius de quota s’addicionen a l’increment del 2 per cent 
lineal per estat membre de la Unió Europea que estableix el Reglament (CE) núm. 248/2008 
del Consell, de 17 de març, que modifica el Reglament (CE) núm. 1234/2007 pel que fa a 
les quotes làcties nacionals.

Atesos aquests increments de quota, en l’actualitat, la reserva nacional disposa de 
quantitat suficient per desenvolupar mesures que permetin al sector lacti una adaptació 
progressiva a la desaparició del sistema de quotes prevista per a l’any 2015.

En aquest sentit, amb l’objectiu de maximitzar l’ús de la quota disponible a Espanya, 
s’introdueix la cessió del dret d’ús de la reserva nacional com a mesura de reestructuració 
en el Pla estratègic del sector lacti horitzó 2015, elaborat pel Ministeri de Medi Ambient i 
Medi Rural i Marí.

D’aquesta manera, tots els productors que vulguin augmentar la mida de la seva 
explotació ho poden fer d’una manera gratuïta, senzilla i flexible. És una mesura d’adaptació 
i orientació al mercat que permet la utilització de la quota disponible en la reserva nacional 
a tots els ramaders que vulguin millorar la seva capacitat productiva, és renovable amb 
caràcter anual, inclou la possibilitat de renúncia i està subjecta a uns requisits 
determinats.

Amb vista a la simplificació necessària i per no incrementar les càrregues administratives, 
cal portar a terme la cessió de manera directa, sense necessitat de sol·licitud pels 
productors.

Per això, és necessari modificar l’articulat introduint un nou paràgraf a l’article 14 a 
aquest efecte, i una nova disposició transitòria, en el Reial decret 347/2003, de 21 de 
març.

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, 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 reunió del dia 3 
de juny de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 347/2003, de 21 de març, pel qual es regula el 
sistema de gestió de quota làctia.

El Reial decret 347/2003, de 21 de març, pel qual es regula el sistema de gestió de 
quota làctia, queda modificat de la manera següent:

U. S’afegeix un nou paràgraf f) a l’article 14, amb el contingut següent:
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«f) Mitjançant la cessió temporal gratuïta de quota procedent de la reserva 
nacional, se cedeix la disponibilitat individual de quota a aquells productors que 
compleixin els requisits establerts a aquesta finalitat. Aquests requisits i condicions 
els recull la disposició transitòria cinquena d’aquest Reial decret.»

Dos. S’afegeix una disposició transitòria cinquena, amb el contingut següent:

«Disposició transitòria cinquena. Cessions d’ús gratuïtes.

1. Se cedeix temporalment l’ús de la quota existent en la reserva nacional, a 
tots els titulars de quota làctia amb base en els criteris objectius i requisits relatius a 
la quantitat de referència de cadascun, que figuren en l’apartat 4.

La cessió d’ús gratuïta, amb càrrec a la reserva nacional, només té efectes per 
a cada un dels períodes de taxa suplementària en què se cedeixi el dret a ús i la 
quota així cedida pertany sempre a la reserva nacional, per la qual cosa no s’ha de 
sumar a les quotes làcties assignades individualment a cada ramader.

2. La quota l’ús de la qual se cedeix temporalment està subjecta a les condicions 
següents:

a) No s’ha de modificar el contingut en matèria grassa de les quotes assignades 
als productors.

b) No ha de generar limitacions a la possibilitat de transferir, cedir o transvasar 
la quota assignada.

c) La quota cedida de la reserva nacional pot ser objecte de transvasament 
temporal.

d) Si el titular fa una cessió temporal durant el període en curs, es reintegra 
automàticament en la reserva nacional.

e) En el cas de transferències de quota amb explotació (T1), la cessió gratuïta 
de quota de la qual és beneficiari el transferidor passaria a estar durant el període 
en curs a favor de l’adquirent.

f) En cas que els lliuraments del productor beneficiari estiguin per sota de la 
seva quota disponible en el període corresponent, la part de la cessió gratuïta de 
quota no lliurada passa novament a la reserva nacional, amb l’objecte de disposar-ne 
als efectes de les compensacions que estableix l’article 25.3 del Reial decret 
754/2005, de 24 de juny, pel qual es regula el règim de la taxa làctia.

g) La quota concedida no entra en el càlcul de retirada per al període 
següent.

h) La quota cedida de la reserva nacional de quota làctia no genera dret a 
sol·licitar drets de pagament únic a la reserva nacional de pagament únic.

i) La quota làctia objecte de cessió no entra en el càlcul del pagament 
addicional.

3. En cas que un productor no vulgui utilitzar el dret d’ús de la quota cedida 
procedent de la reserva nacional pot renunciar-hi, mitjançant escrit dirigit a la 
directora general de Recursos Agrícoles i Ramaders, que s’ha de presentar davant 
l’òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui l’explotació del sol·licitant o 
en qualsevol dels llocs que estableix 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. Així mateix, es poden presentar les sol·licituds en el registre 
electrònic en aplicació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics.

El termini de presentació de la renúncia comprèn des de l’1 de juliol fins al 30 de 
juliol de l’any 2011 per al període 2011/2012 i des de l’1 d’abril fins al 30 d’abril per 
als períodes següents.
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4. Criteris objectius:

a) La quantitat de quota objecte de cessió del dret d’ús es calcula sobre la 
quota disponible en l’explotació a 31 de març de l’any en què finalitza el període 
anterior.

b) Per al càlcul, es fan dos estrats d’acord amb la quota disponible de cada 
productor, i s’aplica un percentatge diferent de cada estrat per calcular la quantitat 
de quota objecte de cessió del dret d’ús. La quantitat de quota làctia que constitueix 
el límit dels estrats és de 305.000 kg per explotació, de manera que:

1r Fins als primers 305.000 kg s’ha de cedir el 6 per cent de la quota disponible 
procedent de la reserva nacional.

2n Per la quota disponible restant, el percentatge de cessió és del 5 per cent 
de la quota disponible.

c) En tot cas no s’ha de cedir el dret a l’ús de quantitats ni superiors a 200.000 kg 
ni inferiors a 3.000 kg de quota làctia procedent de la reserva nacional per explotació.

Requisits. És condició per tenir dret a l’ús de la quota cedida des de la reserva 
nacional haver efectuat lliuraments o vendes directes durant el període anterior, 
superiors al 85 per cent de la quota disponible per a aquest període i no haver estat 
cedent de quota durant el període anterior.

Els productors poden consultar la quantitat de quota l’ús de la qual se cedeix des 
de la reserva nacional a través del sistema de consulta i gestió de quotes làcties 
SIGLAC (http://www.marm.es/app/vocwai/Inicio.aspx?tg=siglac&sec=SCL).

5. En cas de no reunir els requisits o condicions que preveu aquesta disposició, 
no hi ha dret a l’ús de la quota que s’hi regula, sense cap altra conseqüència 
desfavorable per a l’administrat.»

Disposició transitòria única. Aplicació retroactiva.

Aquest Reial decret té efectes des de l’1 d’abril de 2011.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de juny de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient
i Medi Rural i Marí,

ROSA AGUILAR RIVERO
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