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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
12292

Reial decret 1363/2012, de 28 de setembre, pel qual es regula el
reconeixement de les organitzacions de productors de llet i de les
organitzacions interprofessionals en el sector lacti i s’estableixen les seves
condicions de contractació.

L’abril de 2011 es va publicar el 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’esmentat Reial decret establia una sèrie de mesures per millorar l’equilibri de la
cadena de valor en el sector lacti i reforçar la posició negociadora dels productors, la
majoria de les quals van quedar supeditades a la publicació del dit Reglament. El Reial
decret 460/2011, d’1 d’abril, es va estructurar de manera que en tot moment es garantia
que aquestes mesures estarien condicionades al fet que el dret comunitari permetés
l’aplicació i que aquesta es realitzaria en els termes en què aquest ho fes.
El text comunitari finalment publicat, Reglament (UE) núm. 261/2012 del Parlament
Europeu i del Consell de 14 de març, que modifica el Reglament (CE) núm. 1234/2007
pel que fa a les relacions contractuals en el sector lacti de la llet i dels productes lactis,
inclou diverses modificacions respecte als textos inicials, per la qual cosa seria necessari
realitzar una sèrie de canvis en el Reial decret esmentat per tal d’adequar-lo a la normativa
comunitària.
D’altra banda, el Reglament d’execució (UE) núm. 511/2012 de la Comissió, de 15 de
juny, desplega alguns dels aspectes regulats en el Reglament (UE) núm. 261/2012 del
Parlament Europeu i del Consell de 14 de març, relacionats amb les comunicacions a
realitzar. Tots els aspectes que preveu l’esmentat Reglament han de ser aplicats en la
nostra normativa nacional.
Atesa l’entitat de les modificacions que s’han de realitzar i amb la finalitat de facilitar la
seva comprensió i aplicació és procedent derogar el Reial decret 460/2011, d’1 d’abril, i
substituir-lo per la present norma.
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 perquè siguin reconegudes. A més, es crea un
registre nacional d’organitzacions de productors del sector lacti.
Amb l’objectiu d’equilibrar la cadena de valor, s’autoritza aquestes organitzacions
perquè puguin negociar de manera col·lectiva els termes dels contractes, en unes
condicions i amb unes limitacions perfectament definides.
En el tercer capítol, el Reial decret estableix l’obligatorietat de realitzar contractes per
escrit en les transaccions realitzades en el sector. El contracte en el sector lacti ha de ser
considerat un element clau de cohesió i estabilització sectorial. Per això es considera
necessari establir-ne l’obligatorietat, així com els requisits mínims que han de complir els
contractes.
Posteriorment, 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
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 perquè no distorsionin la
competència.
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D’altra banda, el Reglament (UE) núm. 261/2012 del Parlament Europeu i del Consell
de 14 de març, inclou l’opció que els estats membres puguin aplicar normes per regular
l’oferta de formatges amb denominació d’origen protegida o amb indicació geogràfica
protegida, en determinades circumstàncies i condicions, que s’han de regular en la
present norma.
Finalment, mitjançant el Reial decret es modifica l’Ordre ARM/3159/2011, d’11 de
novembre, per la qual es regula el Registre nacional d’organitzacions i associacions
d’organitzacions de productors de llet, per incloure les dades relatives al volum de llet
crua objecte de mandat de negociació de les condicions de contractació que els membres
de les organitzacions els atorguen.
Es justifica regular els aspectes bàsics mitjançant reial decret a causa del caràcter
marcadament tècnic i de la naturalesa canviant de la matèria, de conformitat amb la
doctrina constitucional. Així mateix, es preveu la creació d’una base de dades en el
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que reculli les dades relatives als
requisits mínims dels contractes que se subscriguin, que s’ha de nodrir de la informació
dels compradors de llet directament o per mitjà d’un conveni amb l’Organització
Interprofessional Làctia. Aquesta informació es recull de forma 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.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 27
de setembre de 2012,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions preliminars
Article 1.

Objecte.

El present Reial decret té com a objecte establir la normativa bàsica aplicable a:
a) El reconeixement d’organitzacions i associacions d’organitzacions de productors
de llet, d’ara endavant organitzacions i associacions, respectivament, i de les
organitzacions interprofessionals en el sector lacti.
b) Les relacions contractuals en la cadena de producció i subministrament de llet.
c) Les activitats que han de portar a terme les organitzacions interprofessionals del
sector lacti.
d) 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.
e) La regulació de l’oferta de formatges amb denominació d’origen protegida (DOP)
o indicació geogràfica protegida (IGP).
Article 2.

Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret són aplicables les definicions següents:
a) Comercialització: tinença amb vista a la venda, l’oferta per a la venda, el
subministrament o qualsevol altra forma 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 40ºC ni sotmesa a un tractament d’efecte equivalent.
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c) Organització de productors transnacional: organització constituïda per productors
de llet les explotacions dels quals es localitzin en 2 o més estats membres de la Unió
Europea.
d) Productor: el ramader, persona o agrupació de persones, que produeixi i
comercialitzi llet o es prepari per fer-ho a molt curt termini.
e) Transformador: persona que adquireix llet crua per transformar-la en productes
lactis.
CAPÍTOL II
Reconeixement de les organitzacions de productors de llet
Article 3.

Finalitats i requisits mínims de les organitzacions.

1. Han de ser reconegudes com a organitzacions totes les entitats amb personalitat
jurídica pròpia, de caràcter civil o mercantil, constituïdes exclusivament per productors,
que ho sol·licitin, compleixin els requisits que estableix aquest Reial decret i persegueixin
l’objectiu de concentrar l’oferta i portar a terme la comercialització de la producció dels
seus membres.
A més, han de perseguir, almenys, una de les finalitats següents:
a) Garantir que la producció es planifiqui i s’ajusti d’acord amb la demanda, sobretot
pel que fa a la qualitat i a la quantitat.
b) Optimitzar els costos de producció i estabilitzar els preus de producció.
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 han d’agrupar un mínim de producció comercialitzable anual,
tal com recull l’annex I.
4. Les organitzacions 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 cada una 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 es regula el Registre general
d’explotacions ramaderes.
Article 4.

Reconeixement de les organitzacions.

1. El reconeixement de les organitzacions 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.
2. La sol·licitud de reconeixement, acompanyada, almenys, de la documentació que
especifica l’annex II d’aquest Reial decret, s’ha de presentar als llocs que determinin les
comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla. 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 de paper.
3. Les organitzacions transnacionals han de fixar la seva seu a l’Estat membre al
qual tinguin un nombre significatiu de membres o un volum significatiu de producció
comercialitzable. En cas que la seu se situï a Espanya, l’autoritat competent on radiqui la
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seu de la direcció efectiva de l’entitat sol·licitant ha de ser la responsable del
reconeixement d’aquesta, i li són aplicables tots els aspectes que regula el present
capítol.
4. Els productors que formin part d’una organització de productors transnacionals
que no tingui la seu a Espanya han d’aportar tota la documentació i informació que els
sigui requerida a petició de l’Estat membre responsable del reconeixement, a través de la
Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient.
Article 5.

Producció comercialitzable.

1. El volum de la producció comercialitzable s’ha de calcular sobre la base de les
quantitats de llet crua subministrades pels 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 s’ha de tenir en compte a efectes del volum mínim comercialitzable
necessari per al reconeixement de les organitzacions.
2. Amb l’objectiu que els òrgans competents de les comunitats autònomes o ciutats
de Ceuta i Melilla responsables del reconeixement de les organitzacions puguin
comprovar el compliment dels requisits relatius a la producció comercialitzable mínima, el
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha d’adoptar les vies oportunes de
coordinació i comunicació amb aquestes.
Article 6.

Període mínim d’adhesió.

1. Els socis de l’entitat s’han d’adherir a l’organització de productors durant un mínim
de dos anys, i en cas que vulguin ser baixa una vegada conclòs l’esmentat termini, han de
comunicar per escrit la renúncia a la qualitat de membre amb l’antelació establerta per
l’organització.
2. L’organització de productors ha de regular mitjançant reglament intern almenys
els aspectes següents:
a) Termini d’avís previ de comunicació de baixa, d’una durada màxima de sis mesos.
b) Data d’efecte de la renúncia, amb criteris generals que evitin discriminacions
entre associats.
c) Possibles penalitzacions per incompliment del període mínim d’adhesió a
l’organització, així com dels incompliments derivats del volum de llet compromesa en el
mandat a què es refereix l’apartat 4 de l’article 14.
d) Causes de força major admeses per ser baixa en un període inferior al que
estableix l’apartat 1 d’aquest article.
3. Independentment del que estableix l’apartat anterior, els productors que
incompleixin el període mínim d’adhesió que estableix l’apartat 1 d’aquest article no poden
sol·licitar l’alta en una altra organització durant un període d’un any a comptar de la data
efectiva de la baixa.
4. Totes les baixes produïdes en una organització de productors han de ser
comunicades per aquesta a l’autoritat competent de la comunitat autònoma que la va
reconèixer en un termini màxim de 30 dies hàbils des que es produeixi l’esmentada baixa.
Article 7.

Retirada del reconeixement.

Mitjançant resolució de l’autoritat competent, el reconeixement es declara extingit en
els següents casos:
a) Per sol·licitud de l’entitat, sense perjudici del compliment de les obligacions i els
compromisos derivats de la seva condició d’organització de productors, i de les
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responsabilitats que puguin derivar com a conseqüència de les actuacions portades a
terme durant el període en el qual l’entitat tenia el reconeixement.
b) Quan es detecti l’incompliment sobrevingut dels criteris del reconeixement.
La comprovació per les comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla del requisit
relatiu a la producció mínima comercialitzable de les organitzacions reconegudes s’ha de
realitzar a data 1 d’abril de cada any, i amb aquesta finalitat el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient ha de prestar la col·laboració que escaigui.
En cas que es detecti l’incompliment d’aquest requisit, dins d’un percentatge que no
superi el 20 per cent, l’organització ha de disposar d’un període de 6 mesos per corregir
l’incompliment. Passat aquest temps sense que se solucioni l’incompliment, es fa efectiva
la retirada del reconeixement.
Article 8.

Associacions d’organitzacions de productors de llet.

1. Han de ser reconegudes com a associacions d’organitzacions de productors de
llet totes les entitats amb personalitat jurídica pròpia, constituïdes per organitzacions
reconegudes d’acord amb el que preveu el present Reial decret, que així ho sol·licitin de
l’autoritat competent i que compleixin els requisits que preveu aquest Reial decret.
2. El reconeixement de les associacions 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.
3. Les associacions transnacionals han de fixar la seva seu a l’Estat membre al qual
tinguin un nombre significatiu de membres o un volum significatiu de producció
comercialitzable. En cas que la seu se situï a Espanya, l’autoritat competent on radiqui la
seu de la direcció efectiva de l’entitat sol·licitant ha de ser la responsable del
reconeixement d’aquesta, i li són aplicables tots els aspectes que regula el present
capítol.
4. Els productors que formin part d’una associació que no tingui la seu a Espanya
han d’aportar tota la documentació i informació que els sigui requerida a petició de l’Estat
membre responsable del reconeixement, a través de la Direcció General de Produccions i
Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Article 9. Registre nacional d’organitzacions i associacions d’organitzacions de
productors de llet.
1. Les organitzacions i associacions reconegudes d’acord amb el que estableix
aquest Reial decret s’han d’inscriure en el Registre nacional d’organitzacions i
associacions de productors de llet, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
a partir de la informació que subministrin les comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i
Melilla.
2. La informació corresponent a les organitzacions reconegudes que ha de ser
remesa al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per part de les comunitats
autònomes o ciutats de Ceuta i Melilla és la que s’ha establert mitjançant l’Ordre
ARM/3159/2011, d’11 de novembre, per la qual es regula el Registre nacional
d’organitzacions i associacions d’organitzacions de productors de llet.
3. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de publicar en la seva
pàgina web una llista amb les organitzacions i associacions reconegudes, en què s’han
d’incloure almenys les dades següents: número de registre, nom, comunitat autònoma o
ciutat de reconeixement, data de reconeixement, volum comercialitzable, NIF, adreça i
telèfon de la seu de l’organització.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 237

Dimarts 2 d'octubre de 2012

Secc. I. Pàg. 6

CAPÍTOL III
Contractació en el sector lacti
Article 10.

Obligatorietat de subscripció de contractes en el sector lacti.

1. Tots els subministraments de llet crua que tinguin lloc a Espanya d’un productor a
un transformador han de ser objecte de contractes escrits entre les parts.
2. Així mateix, en cas que aquest subministrament es realitzi a través d’un o més
intermediaris, cada etapa de la venda ha de ser objecte de contracte escrit entre les parts.
Article 11.

Requisits mínims del contracte.

1. El contracte s’ha de subscriure abans que es realitzi el subministrament de la llet
crua i ha d’incloure, almenys, els elements que estableix l’annex III.
2. Tots els elements del contracte han de ser lliurement negociats per les parts i han
de ser coneguts amb anterioritat a la signatura. No obstant això, els contractes en els
quals participi com a subministrador un productor o una agrupació o associació de
productors han de tenir una durada mínima d’un any.
3. La durada mínima d’un any no és aplicable en cas que el productor o una
agrupació o associació de productors la rebutgi per escrit. En aquest cas, la renúncia ha
d’anar inclosa en el mateix contracte o hi ha d’anar annexada en un document a part.
4. El contracte pot incloure, si així ho acorden les parts, una clàusula relativa a
l’arbitratge per part d’una Comissió de seguiment constituïda en el si de l’Organització
Interprofessional Làctia, en cas que hi hagi diferències en la interpretació o execució del
contracte.
5. S’han de signar tres exemplars de cada contracte, i n’ha de quedar una còpia en
poder de cada una de les parts signants i una tercera còpia s’ha d’enviar en el termini
màxim d’un mes a una Comissió de seguiment constituïda en el si de l’Organització
Interprofessional Làctia, que queda sota la seva custòdia. Les còpies dels contractes
subscrits s’han de conservar, almenys, durant un període d’un any després de la
finalització. Aquestes obligacions han de quedar reflectides en el contracte.
6. No obstant això, en els casos en els quals el subministrament de llet crua el portin
a terme subministradors intermediaris de llet crua que no siguin cooperatives, la còpia del
contracte que s’ha d’enviar a la Comissió de seguiment es pot substituir per informes
periòdics que detallin els subministraments. Aquest informe ha d’incloure el detall, per
cada contracte, de cada un dels seus elements mínims que estableix l’annex III del
present Reial decret. L’informe s’ha d’emetre emès amb una periodicitat màxima d’un
mes i s’ha d’enviar a la Comissió de seguiment en els 15 primers dies del mes següent.
7. La Comissió de seguiment ha de vetllar per la confidencialitat de la informació
que contenen els contractes, i pot delegar en una entitat col·laboradora independent i
amb solvència acreditada la custòdia dels contractes i de les dades confidencials
corresponents.
Article 12.

Excepció per a les cooperatives.

1. En cas que un productor lliuri la llet a una cooperativa de la qual és soci, no és
necessària la formalització per escrit d’un contracte individualitzat, sempre que els
estatuts o acords de la cooperativa estableixin, abans que es realitzi el subministrament
de la llet, els mateixos elements que els esmentats a l’article anterior.
2. Amb l’objectiu de comprovar l’excepció que estableix l’apartat anterior, les
cooperatives que rebin llet dels seus socis productors han de facilitar a la Comissió de
seguiment una còpia dels seus estatuts i/o acords on s’estableixin les condicions
esmentades. A més, aquest document ha de substituir la còpia del contracte sota custòdia
de la Comissió de seguiment esmentada en l’apartat 6 de l’article 11.
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3. En relació amb la durada mínima d’un any, s’entén complerta sempre que el
vincle entre el productor i la cooperativa establert estatutàriament inclogui almenys
l’esmentat període.
Article 13.

Negociacions contractuals per part de les organitzacions.

1. Totes les condicions dels contractes que estableix l’annex III, inclòs el preu, poden
ser negociades per les organitzacions reconegudes, en nom dels seus membres, amb
anterioritat que cada un d’ells el subscrigui.
2. La negociació es pot portar a terme per una part de la producció de l’organització
o per la totalitat.
3. La negociació de les condicions del contracte per part de l’organització de
productors es pot realitzar amb transferència de la propietat de la llet crua dels ramaders
a l’organització de productors o sense.
4. El preu negociat per l’organització pot ser diferent en considerar una part de la
producció de l’organització o la totalitat.
Article 14.

Limitacions a les negociacions contractuals per les organitzacions.

1. La negociació per part de l’organització de productors mai s’ha de referir a un
volum total de llet que sigui superior al 3,5 per cent de la producció total de la Unió
Europea, ni el volum produït o subministrat ha de superar el 33 per cent de la producció
total de l’Estat membre al qual es produeixi el subministrament de la llet.
2. En els supòsits en què la negociació l’efectuï una associació d’organitzacions,
aquest percentatge s’ha de computar en relació amb el resultat de l’agregació dels volums
de producció de totes les organitzacions que engloba l’esmentada associació
d’organitzacions.
3. Per a la determinació del volum que estableix l’apartat u d’aquest article, s’han de
fer servir les dades publicades per la Comissió de la Unió Europea.
4. En cas que una organització o una associació que no realitzi la posada al mercat
de la llet a través de la seva pròpia estructura empresarial porti a terme la negociació de
les condicions de contractació dels seus membres, cada un dels membres interessats en
el fet que l’organització realitzi la negociació de la seva producció de llet ha d’emetre un
mandat a l’organització perquè realitzi l’esmentada negociació en nom seu. Aquest
mandat ha d’incloure el volum de llet crua que el productor cedeix a l’organització per a la
negociació i el període de temps en el qual s’ha de realitzar el subministrament. El volum
cedit ha de ser, llevat d’indicació expressa en sentit contrari, la totalitat del volum produït
pel productor en el període de temps considerat.
5. L’organització de productors o l’associació que no realitzi la posada al mercat de
la llet a través de la seva pròpia estructura empresarial només pot realitzar les
negociacions de les condicions dels contractes de membres seus dels quals disposi del
mandat que estableix l’apartat anterior.
6. L’organització de productors o l’associació ha de comunicar a l’autoritat competent
de la comunitat autònoma o ciutat responsable del seu reconeixement, abans de l’inici de
la negociació col·lectiva de les condicions dels contractes, el volum estimat de llet crua
objecte de la negociació, així com el període de temps en el qual s’estima que s’ha de
subministrar l’esmentat volum. Anualment, abans del 31 de gener han de comunicar el
volum total de llet que realment ha estat objecte de negociació col·lectiva durant l’any
anterior.
7. Encara que no se superin els llindars esmentats a l’apartat 1, la Comissió Nacional
de la Competència pot decidir que no es puguin realitzar les negociacions de les
organitzacions o les associacions o que s’hagin de reobrir, si en un cas concret considera
que es pot excloure la competència o que les pimes dedicades a la transformació de llet
crua puguin resultar perjudicades greument.
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Per a un desenvolupament adequat de l’esmentada funció, el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient ha de proporcionar a la Comissió Nacional de la Competència
la informació que aquesta sol·liciti sobre això.
En cas que la producció a la qual es refereix la negociació correspongui a més d’un
Estat membre, és la Comissió de la Unió Europea l’autoritat amb la capacitat esmentada.
8. La llet crua subjecta a una obligació de subministrament derivada de la pertinença
d’un ramader a una cooperativa no pot ser objecte de negociació col·lectiva per part d’una
organització de productors diferent d’aquella que constitueixi o de la qual formi part la
mateixa cooperativa, si s’escau. Amb aquesta finalitat, en el Registre previst a l’article 9
d’aquest Reial decret s’ha d’establir un mecanisme per impedir que es produeixin
aquestes situacions.
9. El que estableix aquest article també és aplicable a les associacions.
Article 15.

Limitacions a la comercialització de llet.

1. Queda expressament prohibida la comercialització de llet crua a Espanya que no
estigui subjecta a la signatura d’un contracte en les condicions que estableixen els articles
10, 11 i 12.
Així mateix, queden prohibides tant la posada al mercat de llet que no hagi estat
adquirida mitjançant la formalització d’un contracte com la posada al mercat de productes
lactis elaborats a Espanya a partir de llet crua que no hagi estat adquirida mitjançant la
formalització d’un contracte.
2. Als efectes de comprovar el compliment d’aquesta limitació, el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i les comunitats autònomes han d’establir els
encreuaments informàtics oportuns entre les diferents bases de dades disponibles, en
l’àmbit del Pla de controls que estableix l’article 24 d’aquest Reial decret.
Article 16.

Deure d’informació.

1. Els receptors de la llet crua han de comunicar, mitjançant suport documental o
informàtic, a la base de dades creada a aquest efecte pel Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, en col·laboració amb l’Organització Interprofessional Làctia,
col·laboració per a la qual pot establir el conveni corresponent, les dades mínimes que
estableix l’annex III d’aquest Reial decret i les que es puguin establir per ordre del ministre
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient relatives a cada contracte subscrit per aquests,
en un termini màxim d’un mes des de la subscripció del contracte.
2. Amb aquesta finalitat, l’Organització Interprofessional Làctia ha de facilitar un
model per a l’enviament de dades, així com la descripció de l’estructura del fitxer informàtic
que es pot utilitzar per a l’enviament de la informació i dels informes periòdics que
estableix l’apartat 6 de l’article 11.
3. La informació enviada a la base de dades ha de ser processada per l’Organització
Interprofessional Làctia, que en cas de trobar-hi anomalies, les ha de comunicar al
receptor de llet crua, amb l’objectiu que siguin solucionades. En cas que les anomalies
esmentades no siguin corregides en el termini màxim de 15 dies des que s’hagin
comunicat, l’Organització Interprofessional Làctia les ha de comunicar a l’autoritat
competent de la comunitat autònoma del receptor de la llet.
4. Així mateix, la informació que conté la base de dades la pot processar el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, o si s’escau l’organització interprofessional
reconeguda, únicament per a fins estadístics d’acord amb la seva normativa reguladora.
5. En cap cas els operadors poden accedir a la informació amb un grau de
desagregació tal que puguin obtenir o inferir conclusions sobre les estratègies i els
comportaments individualitzats dels seus competidors.
La informació desagregada recollida als efectes del compliment d’aquest article no es
pot fer servir per a usos diferents del control administratiu que preveu aquesta norma, ni
ser revelada o traslladada a operadors individuals o a organitzacions o associacions.
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6. Les autoritats competents de les comunitats autònomes o ciutats de Ceuta i
Melilla han de comunicar anualment a la Direcció General de Produccions i Mercats
Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, abans del 15 de febrer de
cada any, el volum total de llet subjecte a negociació col·lectiva durant l’any anterior, que
els hagi estat comunicat per les organitzacions o l’associació, en compliment de l’apartat
6 de l’article 14 d’aquest Reial decret.
CAPÍTOL IV
L’Organització Interprofessional Làctia
Article 17.

Finalitats de l’Organització Interprofessional Làctia.

D’acord amb l’article 3 de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, i de l’apartat 4 de
l’article 123 del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007,
l’Organització Interprofessional Làctia ha de desenvolupar una o diverses de les finalitats
següents:
a) Portar a terme actuacions que permetin un millor coneixement, més eficiència i
més transparència de la producció i els mercats, mitjançant la publicació de dades
estadístiques sobre preus, volums i durada de contractes conclosos i proporcionar anàlisis
de l’evolució futura del mercat a escala regional, nacional i internacional.
b) Millorar la qualitat dels productes i de tots els processos que intervenen en la
cadena agroalimentària, mitjançant el desenvolupament de mètodes i instruments,
efectuant el seguiment des de la seva fase de producció fins a la seva arribada al
consumidor final.
c) Contribuir a una millor coordinació de la posada al mercat dels productes del
sector de la llet i els productes lactis, en particular mitjançant treballs de recerca i estudis
de mercat.
d) Promocionar i difondre el coneixement de les produccions, en particular mitjançant
la divulgació d’informació i recerca necessàries per orientar la producció cap a productes
més adaptats a les necessitats del mercat i als gustos i les aspiracions dels consumidors,
especialment en matèria de qualitat dels productes i protecció del medi ambient, i facilitant
la informació adequada als consumidors.
e) Realitzar actuacions que tinguin per objecte una millor defensa del medi ambient i
la recerca de mètodes que permetin limitar l’ús de productes veterinaris, millorar la gestió
d’altres entrades i millorar la seguretat dels aliments i la salut dels animals.
f) Manteniment i desenvolupament del potencial de producció del sector lacti,
especialment mitjançant la innovació, recerca i desenvolupament per crear productes
amb valor afegit i més atractius per al consumidor.
g) Elaboració de contractes tipus compatibles amb la legislació comunitària, tenint
en compte la necessitat d’aconseguir condicions equitatives de competència i d’evitar les
distorsions del mercat. 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.
h) Exercir, si s’escau, funcions relatives a les relacions contractuals en el sector lacti
i, en particular, l’esmentada a l’apartat 6 de l’article 11 i a l’article 16, conforme al que
estableix el dret de la Unió Europea, salvaguardant el compliment de la normativa de
defensa de la competència.
i) Promoció del consum de llet i productes lactis en els mercats interiors i exteriors i
subministrament d’informació sobre això. Exploració de possibles mercats d’exportació.
j) Revalorar el potencial de l’agricultura ecològica i protegir i promocionar aquesta
agricultura, així com l’elaboració de productes amb denominació d’origen, segells de
qualitat i indicacions geogràfiques, i fomentar la producció integrada o d’altres mètodes
de producció respectuosos amb el medi ambient.
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Article 18. Acords, decisions i pràctiques concertades en el sector lacti.
En el marc del que estableix l’article 7 de la Llei 38/1994, de 30 de desembre,
reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, que estableix que
aquestes s’han d’ajustar, per a l’adopció dels seus acords, a les normes i els principis que
recull la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, i a les disposicions
reguladores d’aquesta matèria en el dret comunitari, l’Organització Interprofessional
Làctia (INLAC) reconeguda d’acord amb la dita Llei pot aconseguir acords, decisions i
pràctiques concertades, en les condicions que estableix el present article, que tinguin per
objecte portar a terme les activitats que preveu l’article 123, apartat 4, lletra c), del
Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007.
En cap cas es poden aconseguir acords, decisions o pràctiques concertades que:
a) Estiguin relacionats amb la partició de mercats.
b) Puguin afectar el correcte funcionament 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 d’una proporció
important dels productes de què es tracti.
Article 19.

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

1. La validesa i eficàcia dels acords, decisions i pràctiques concertades a les quals
es refereix l’article anterior queda subjecta a l’aprovació d’aquests per part de la
Comissió de la Unió Europea en els termes que estableixen els apartats següents, en
compliment de l’article 177 bis del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22
d’octubre de 2007.
2. L’Organització Interprofessional Làctia reconeguda ha de notificar a la Comissió
de la Unió Europea i al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient els acords, les
decisions i les pràctiques concertades aconseguits. La Comissió pot requerir a
l’Organització Interprofessional Làctia la documentació addicional que necessiti, i disposa
d’un termini de tres mesos des de la recepció de tota la documentació requerida per
declarar els esmentats acords, decisions i pràctiques incompatibles amb la normativa de
la Unió.
En cas que, transcorregut l’esmentat termini, la Comissió comprovi que no es
compleixen les condicions per a la no-aplicació de l’article 101.1 del TFUE, pot adoptar
una decisió per la qual es declari l’aplicació, de conformitat amb el que estableix l’apartat
5 de l’article 117.bis del Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre
de 2007.
3. Els acords, les decisions i les pràctiques concertades no poden tenir efectes fins
que hagi transcorregut el termini indicat a l’apartat anterior.
4. En cas que els acords, les decisions i les pràctiques tinguin caràcter plurianual, la
notificació del primer any és vàlida per als anys següents de l’acord, i la Comissió, en
qualsevol moment, per iniciativa pròpia o a petició d’algun Estat membre, en pot declarar
la incompatibilitat.
CAPÍTOL V
Regulació d’oferta en formatges
Article 20.

Mesures per a la regulació de l’oferta.

Les organitzacions de productors i les organitzacions interprofessionals reconegudes
en aplicació del present Reial decret, i els grups d’operadors a què es refereix l’article 5,
apartat 1, del Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març, sobre la
protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d’origen dels productes
agrícoles i alimentaris, poden sol·licitar a les autoritats competents l’establiment de
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normes vinculants per a la regulació de l’oferta de formatges que es beneficiïn d’una
denominació d’origen protegida (d’ara endavant DOP) o d’una indicació geogràfica
protegida (d’ara endavant IGP) de conformitat amb el que estableix l’article 2, apartat 1,
lletres a) i b), del Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell, de 20 de març, en les
condicions establertes en el present capítol.
Article 21.

Presentació de la sol·licitud per a l’adopció de mesures.

1. Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels registres a què es refereix
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i s’han de dirigir a l’òrgan competent
de la comunitat autònoma a la qual radiqui la seu efectiva de l’organització en el cas de
DOP i IGP l’àmbit de la qual es redueixi a una comunitat autònoma, o al Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en el cas de DOP i IGP l’àmbit de la qual superi
una comunitat autònoma, i han d’incloure les possibles normes proposades per a la
regulació de l’oferta.
Les sol·licituds es poden presentar per mitjans electrònics, almenys aquelles la
tramitació de les quals correspon a l’Administració General de l’Estat, d’acord amb el que
disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics.
2. En el cas de les sol·licituds dirigides al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, l’òrgan competent per tramitar-les és la Direcció General de Produccions i
Mercats Agraris, amb l’informe previ de la Direcció General de la Indústria Alimentària.
3. La sol·licitud ha d’incloure un acord previ entre les parts a la zona geogràfica
establerta d’acord amb l’article 4, apartat 2, lletra c), del Reglament (CE) núm. 510/2006
del Consell, de 20 de març, subscrit almenys entre dues terceres parts dels productors de
llet o els seus representants que suposin almenys dues terceres parts de la llet crua
utilitzada per a la fabricació de formatges als quals es refereix a l’article 21 d’aquest Reial
decret.
4. L’autoritat competent de la comunitat autònoma o el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient segons l’àmbit competencial, en cas que ho considerin
necessari, poden exigir que l’acord previ que estableix l’apartat anterior s’estableixi entre
les dues terceres parts dels productors del formatge esmentat que representin almenys
dues terceres parts de la producció d’aquest formatge a la zona geogràfica establerta
d’acord amb l’article 4, apartat 2, lletra c), del Reglament (CE) núm. 510/2006 del Consell,
de 20 de març.
Article 22.

Resolució de la sol·licitud.

1. L’òrgan competent ha de resoldre, vista la sol·licitud presentada, establir o no
mesures per a la regulació de l’oferta, amb especificació de la llista de mesures aplicables
incloses en l’esmentada resolució i el període de temps d’aplicació de les mesures, que
ha de ser com a màxim de tres anys, prorrogables prèvia sol·licitud nova.
En el cas de les sol·licituds dirigides al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, l’òrgan competent per tramitar-les és la Direcció General de Produccions i
Mercats Agraris, amb l’informe previ de la Direcció General de la Indústria Alimentària.
2. Llevat de norma en contra de la comunitat autònoma corresponent, el termini
màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos, comptats des de la data
en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la.
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució, la sol·licitud
s’entén estimada per silenci administratiu.
3. Les mesures esmentades les ha de comunicar, si s’escau, l’autoritat competent
de la comunitat autònoma al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en els
tres dies següents a la signatura de la resolució. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient ha de comunicar a la Comissió de la Unió Europea totes les resolucions
dictades en un termini màxim d’una setmana.
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De conformitat amb el que estableix l’article 126.quinquies 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, la Comissió de la Unió Europea pot adoptar en qualsevol moment
actes d’execució que exigeixin la derogació de les mesures per a la regulació de l’oferta
en formatges que conté aquest capítol si comprova que no es respecten les condicions
que estableix l’article 23, impedeixen o distorsionen la competència en una part
substancial del mercat interior, menyscaben el lliure comerç o comprometen l’assoliment
dels objectius de l’article 39 TFUE.
Article 23.

Normes per a la regulació de l’oferta.

Les normes establertes per l’autoritat competent per regular l’oferta han de complir els
requisits següents:
a) Només regulen l’oferta del producte de què es tracti i tenen per objecte adequar
l’oferta de l’esmentat formatge a la demanda.
b) Només tenen efecte en el producte de què es tracti.
c) No perjudiquen el comerç de productes diferents dels afectats per les normes.
d) No tenen per objecte cap transacció posterior a la primera comercialització del
formatge de què es tracti.
e) No permeten la fixació de preus, inclosos els fixats amb caràcter indicatiu o de
recomanació.
f) No bloquegen un percentatge excessiu del producte de què es tracti, que d’una
altra manera quedaria disponible.
g) No donen lloc a discriminació, suposen un obstacle per als nous operadors del
mercat, ni afecten de manera negativa els petits productors.
h) Contribueixen a mantenir la qualitat o el desenvolupament del producte de què es
tracti.
CAPÍTOL VI
Control i règim sancionador
Article 24.

Control oficial.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en col·laboració amb les
comunitats autònomes, ha d’establir un pla de controls per comprovar el compliment
d’aquest Reial decret, que ha d’incloure, entre altres aspectes:
a)
b)

El percentatge de controls administratius i sobre el terreny a realitzar.
Les pautes per a la realització dels controls oficials.

Els controls es poden realitzar sobre el subministrador de la llet o sobre el receptor de
la llet.
Aquests controls es poden compatibilitzar amb qualsevol altre de realitzat per la
mateixa autoritat competent i sense perjudici de l’aplicació eventual de la normativa de
competència.
Article 25.

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 aplicable, sense perjudici de la normativa vigent de
defensa de la competència, en el que sigui aplicable.
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Excepcions.

L’excepció que preveu l’article 12 es fa extensiva a les societats agràries de
transformació (SAT) perquè hi concorren característiques anàlogues a les de les
cooperatives, i les dues són fórmules associatives del sector agrari, que, a més de
diferenciar-se de les estructures clàssiques mercantils o de capital, associen directament
els titulars de les explotacions agrícoles o ramaderes.
Disposició addicional segona.

Reconeixement de l’Organització Interprofessional Làctia.

Es reconeix, als efectes de l’article 123 del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del
Consell, de 22 d’octubre de 2007, l’Organització Interprofessional Làctia reconeguda
mitjançant la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions
interprofessionals.
Disposició transitòria primera.

Contractes tipus homologats subscrits.

Els contractes tipus homologats subscrits d’acord amb la Llei 2/2000, de 7 de gener,
reguladora dels contractes tipus dels productes agroalimentaris, i el Reial decret 686/2000,
de 12 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei, i que estiguin en vigor
en la data d’aplicació del present Reial decret, es consideren vàlids als efectes de la
present normativa, sempre que compleixin tots els requisits que estableix el capítol III.
Disposició transitòria segona.

Organitzacions i associacions reconegudes i registrades.

Les organitzacions o associacions reconegudes i registrades en compliment del 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,
es consideren reconegudes i registrades en compliment del present Reial decret sempre
que compleixin els requisits que estableix el capítol II.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queda derogat el 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.
Disposició final primera. Modificació de l’Ordre ARM/3159/2011, d’11 de novembre, per
la qual es regula el Registre nacional d’organitzacions i associacions d’organitzacions
de productors de llet.
L’apartat g) de l’article 1 de l’Ordre ARM/3159/2011, d’11 de novembre, per la qual es
regula el Registre nacional d’organitzacions i associacions d’organitzacions de productors
de llet, queda redactat de la manera següent:
«g) NIF, codis d’explotació REGA dels titulars membres de l’organització, data
d’incorporació i/o baixa en l’organització, i si s’escau, volum de llet aportat per a la
negociació col·lectiva dels contractes, així com el període de subministrament de
l’esmentat volum, per espècie, de cada un dels membres.»
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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 tercera.

Facultat de desplegament i modificació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient perquè adapti a les
exigències derivades de la normativa comunitària els annexos i les dates i terminis
d’aquest Reial decret.
Disposició final quarta.

Despeses de funcionament.

El que disposa aquest Reial decret no suposa increment de dotacions, retribucions,
dietes o unes altres despeses de personal.
Disposició final cinquena.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat», llevat dels capítols III i V, que entren en vigor el 3 d’octubre de 2012.
Madrid, 28 de setembre de 2012.
JUAN CARLOS R.
El ministre d’Agricultura, Alimentació i de Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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ANNEX I
Producció comercialitzable mínima
Península

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

200.000
30.000
30.000

tones
tones
tones

Illes Balears, Canàries
i denominacions de qualitat (1)

10.000
1.000
1.000

tones
tones
tones

(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 en la sol·licitud
1. Autorització expressa a l’òrgan gestor perquè comprovi 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,
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 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 durant almenys dos anys en
l’organització i de comunicació de baixa en el termini establert per l’organització.
6. Declaració de l’organització en relació amb si realitza la posada al mercat de la
llet a través de la seva pròpia estructura o no.
7. Còpia dels estatuts de l’organització.
8. Si s’escau, declaració de l’organització en relació amb el fet que disposa dels
mandats i compromisos individuals dels productors integrants per realitzar la negociació
col·lectiva.
ANNEX III
Dades mínimes del contracte
1.
2.
3.

Identificació de les parts.
Objecte del contracte.
Preu que es paga pel subministrament, que ha de:

– Ser fix i figurar en el contracte, o
– calcular-se combinant diversos factors establerts en el contracte, que poden
incloure indicadors de mercat que reflecteixin els canvis en les condicions del mercat, el
volum subministrat i la qualitat o composició de la llet crua subministrada.
4. Volum que ha de ser subministrat: s’hi ha d’incloure el marge de tolerància en
percentatge acordat tant per al període de vigència del contracte, com per a cada un dels
subperíodes definits per les parts que signen el contracte. Els subperíodes mai poden ser
de menys d’un mes.
5. Calendari de subministraments.
6. Durada del contracte. S’admet un contracte de durada indefinida amb clàusula de
rescissió.
7. Condicions de pagament: terminis i procediments.
8. Modalitats de recollida o subministrament.
9. Regles aplicables en cas de força major.
http://www.boe.es
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