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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
2439 Reial decret 115/2013, de 15 de febrer, sobre declaracions que han de dur a 

terme els compradors i els productors 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».

A Espanya, l’aplicació de l’article 68 del Reglament esmentat es va traduir en la 
concessió d’un suport addicional al sector oví i caprí, dividit en diverses línies d’ajuda. 
Una d’aquestes es destina a explotacions d’oví amb dificultats específiques o en àrees 
econòmiques o socialment vulnerables. A les explotacions d’oví d’aptitud làctia es destina 
una intensitat menor de suport que a les d’aptitud càrnia, per la qual cosa és necessari 
poder identificar les explotacions d’oví que comercialitzen llet, tant a compradors com 
directament als consumidors, a fi de poder modular-hi les quanties dels imports d’ajuda.

D’altra banda, el passat 30 de març de 2012, es va publicar el 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, i que estableix les declaracions obligatòries a presentar en el sector 
de la llet i dels productes lactis a partir de l’1 de gener de 2015.

En aquest sentit, recentment s’ha publicat el Reglament (UE) núm. 511/2012, de la 
Comissió, de 15 de juny, relatiu a les notificacions sobre les organitzacions de productors 
i les organitzacions interprofessionals i sobre les negociacions i relacions contractuals 
que preveu el Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell en el sector de la llet i dels 
productes lactis, que desplega aspectes regulats en el Reglament (UE) núm. 261/2012 
del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març, relacionats amb les comunicacions a 
fer per part dels estats membres a la Comissió. Entre aquests aspectes estan les 
declaracions de lliuraments. Per a la seva aplicació a Espanya, s’ha aprovat el 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.

A la vista d’aquesta nova normativa és procedent harmonitzar el contingut d’aquestes 
declaracions en els sectors d’oví i caprí amb el contingut de les que s’estan efectuant en 
el sector del boví de llet.

D’altra banda, el mateix Reglament (UE) núm. 261/2012, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 14 de maig de 2012, atorga als estats membres la potestat per establir 
l’obligatorietat de contractes en les relacions comercials de la llet crua en els seus 
territoris.

Es fa per tant necessari, a l’efecte de comprovar el compliment de totes les obligacions 
derivades de les relacions contractuals en el marc d’un futur pla de controls, disposar 
d’informació detallada dels lliuraments de llet crua d’ovella i cabra dels productors o altres 
proveïdors als compradors.

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 en tot el territori de l’Estat, a l’efecte de dur a terme un control 
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efectiu en l’aplicació del que disposa la normativa nacional i de fer les comunicacions 
oportunes a la Unió Europea.

Finalment, a causa de l’entrada en vigor d’aquesta norma nova, és procedent derogar 
el Reial decret 61/2011, de 21 de gener, sobre les declaracions a efectuar pels compradors 
de llet i productes lactis d’ovella i cabra.

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 del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 15 de febrer de 2013,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té com a objecte establir la normativa bàsica aplicable al sistema 
de declaracions obligatòries a efectuar pels productors i compradors de llet i productes 
lactis d’ovella i cabra a Espanya.

Article 2. Definicions.

A efectes d’aquest Reial decret s’entén per:

a) Grau: punt percentual d’extracte sec formatger (ESF), de greix més proteïna, de 
cada litre de llet d’ovella o cabra. Aquest valor es refereix normalment en hectograus, 
valor percentual en 100 litres de llet.

Als efectes de la determinació en volum, s’ha d’utilitzar l’equivalència: pes/volum de la 
llet:

1r Per a llet d’ovella 1,038 quilograms = 1 litre.
2n Per a llet de cabra 1,031 quilograms = 1 litre.

b) Preu per grau: preu per cada punt percentual d’extracte sec formatger (ESF), de 
greix i proteïna, referit a 1 litre de llet.

c) Preu per hectograu: preu per cada punt percentual d’extracte sec formatger 
(ESF), de greix i proteïna, referit a 100 litres de llet.

d) Llet crua: la llet d’ovella o cabra que no hagi estat escalfada a una temperatura 
superior a 40 ºC ni sotmesa a un tractament d’efecte equivalent.

e) Productor: el ramader, persona, o agrupació de persones, que subministri 
directament al comprador llet crua d’ovella i/o cabra o faci vendes directes des de la seva 
explotació als consumidors de llet o productes lactis d’ovella o cabra.

f) Comprador: l’empresa o agrupació d’empreses que compri llet crua d’ovella o 
cabra per:

1r sotmetre-la a recollida, envasat, emmagatzematge, refrigeració o transformació, 
encara que ho faci per compte d’altres;

2n vendre-la a una o diverses empreses que tractin o transformin llet o altres 
productes lactis.

Article 3. Declaracions obligatòries.

1. Tots els compradors de llet crua d’ovella o cabra queden obligats a presentar 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on estigui ubicada la seva seu social, 
fins al dia 20 de cada mes inclusivament, una declaració, mitjançant els procediments 
informàtics que aquest estableixi amb aquesta finalitat, on es comptabilitzin totes les 
quantitats de llet crua subministrades pels productors i, si s’escau, les comprades a altres 
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operadors en el mes immediatament anterior. Aquesta declaració ha de contenir, almenys, 
la informació que estableixin els annexos I o II segons que correspongui.

2. Els productors que destinin tota la seva producció o part d’aquesta a la venda 
directa de llet o a l’elaboració de productes lactis d’ovella i cabra en l’explotació queden 
obligats a presentar davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma on estigui 
ubicada la seva explotació, fins al dia 20 de gener inclusivament de l’any següent, una 
declaració anual, mitjançant els procediments que aquest estableixi amb aquesta finalitat, 
on es comptabilitzin les quantitats de llet subministrades directament al consum, a 
majoristes, a afinadors de formatges i a detallistes, en l’any natural immediatament 
anterior. Aquesta declaració ha de contenir, almenys, la informació que estableix l’annex 
III.

3. L’òrgan competent de cada comunitat autònoma ha de posar a disposició del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la informació continguda a les 
declaracions que estableixen els dos apartats anteriors, mitjançant els mètodes que 
s’acordin a aquest efecte en l’òrgan de coordinació corresponent.

4. Tant els productors com la resta de possibles subministradors no productors, així 
com tots els possibles compradors, es consideren «agents» subjectes al que estableix el 
Reial decret 752/2011, de 27 de maig, pel qual s’estableix la normativa bàsica de control 
que han de complir els agents del sector de llet crua d’ovella i cabra, i en particular pel 
que fa a l’obligació d’estar inscrits en el Registre general d’agents del sector lacti, tal i com 
estableix l’article 15 del Reial decret esmentat.

5. Tant productors com compradors han de conservar tots els documents justificatius 
dels lliuraments corresponents a un any natural durant, almenys, tres anys comptats a 
partir del final de l’any al qual corresponguin. Aquesta informació s’ha de posar a 
disposició de l’autoritat competent quan aquesta ho sol·liciti.

6. Correspon la presentació de les declaracions a què es refereix l’apartat primer 
d’aquest article als responsables dels centres lactis d’acord amb el que estableix el Reial 
decret 752/2011, de 27 de maig, llevat que el comprador designi una persona física 
diferent.

7. D’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, les declaracions efectuades segons el que estableixen els apartats primer 
i segon, si s’escau, del present Reial decret es consideren presentades en contingut i 
data de la comunicació des de la seva recepció en l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma per mitjans electrònics.

Article 4. Pla de control.

1. El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha de coordinar amb les comunitats 
autònomes, a través de l’òrgan de coordinació corresponent, l’elaboració d’un pla de 
control, del qual poden ser objecte les persones que intervinguin en qualsevol de les 
fases de producció i comercialització de la llet i productes lactis d’ovella i/o cabra i que ha 
de contenir, com a mínim, els elements següents:

a) Els criteris adoptats per a l’elaboració del pla.
b) Els compradors i productors seleccionats.
c) Els controls sobre el terreny que s’han d’efectuar durant l’any natural.
d) Els controls de les declaracions de productors i compradors.

Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de dur a terme els controls 
previstos als productors i compradors les explotacions o la seu social dels quals, 
respectivament, estiguin ubicades en el seu territori.

2. L’òrgan competent de cada comunitat autònoma ha de remetre les dades 
resultants dels controls efectuats al Fons Espanyol de Garantia Agrària mitjançant els 
procediments que s’acordin a aquest efecte en l’òrgan de coordinació corresponent.

Amb independència del pla esmentat, les autoritats competents poden dur a terme 
totes les actuacions de comprovació o d’investigació que es considerin necessàries.
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Article 5. Règim sancionador.

1. En cas d’incompliment del que disposa aquest Reial decret s’ha d’aplicar el règim 
d’infraccions i sancions aplicable d’acord amb el que estableixen la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal, la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, 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, la Llei 17/2011, de 5 de juliol, 
de seguretat alimentària i nutrició, i les seves normes autonòmiques de desplegament, 
sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que puguin 
concórrer.

2. L’exercici de la potestat sancionadora correspon a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 61/2011, de 21 de gener, sobre declaracions a efectuar 
pels compradors de llet i productes lactis d’ovella i cabra.

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. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en l’àmbit de les seves 
atribucions, per modificar els annexos, les dates i els terminis que estableix aquest Reial 
decret per adaptar-lo a la normativa de la Unió Europea.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de tres mesos de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 15 de febrer de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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ANNEX I 
 

Declaració mensual de compradors 
 
 
 

A. LLET D'OVELLA 
 

Full núm. ___________ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

DNI/NIF 
 

 

Cognoms i nom o raó social del comprador declarant 

 
 
 

PRODUCTOR QUE FA ELS LLIURAMENTS 
 

Núm. ordre Cognoms i nom o raó social productor 
 

Domicili 

 

Codi postal Codi REGA  DNI/NIF 

ID
EN

TI
FI

CA
CI

Ó 

Localitat 

 

Municipi 

       
 
 
 

Total litres 
(A) 

Valor mitjà mensual del 
grau (%) 

Import total abonat (€)* 
(B) 

Import mitjà (€/L) 
(B/A) Euros/Hectograu 

     

 
* L'import total s'obté aplicant el preu per grau/litre pactat, incloent-hi si s'escau bonificacions o penalitzacions a la llet crua lliurada al 
comprador, en litres, en un mes natural. L'import s'ha de donar en euros amb dos decimals i sense IVA. 

 
 

ANY 20_____ 

 

 
 

MES ___________________ 
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B. LLET DE CABRA 
 

Full núm. ___________ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

DNI/NIF 
 

 

Cognoms i nom o raó social del comprador declarant 

 
 
 

PRODUCTOR QUE FA ELS LLIURAMENTS 
 

Núm. ordre Cognoms i nom o raó social productor 
 

Domicili 

 

Codi postal Codi REGA  DNI/NIF 

ID
EN

TI
FI

CA
CI

Ó 

Localitat 

 

Municipi 

       
 
 
 

Total litres 
(A) 

Valor mitjà mensual del 
grau (%) 

Import total abonat (€)* 
(B) 

Import mitjà (€/L) 
(B/A) Euros/Hectograu 

     

 
* L'import total s'obté aplicant el preu per grau/litre pactat, incloent-hi si s'escau bonificacions o penalitzacions a la llet crua lliurada al 
comprador, en litres, en un mes natural. L'import s'ha de donar en euros amb dos decimals i sense IVA. 

 
 

ANY 20_____ 

 

 
 

MES ___________________ 
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ANNEX II 
 

Declaració de compres a proveïdors no productors 
 
A. LLET D'OVELLA 
 

 
 
 

DNI/NIF 
 

 

Cognoms i nom o raó social del comprador declarant 

 
RELACIÓ ALTRES PROVEÏDORS DIFERENTS DE PRODUCTORS 

 
Núm. 
ordre 

 

Cognoms i nom o raó social  
 

Domicili social DNI/NIF 
 

Codi postal Localitat 
 

Municipi 
     

País Codi de proveïdor* 

Llet adquirida (litres) 
 

 
Núm. 
ordre 

 

Cognoms i nom o raó social  
 

Domicili social DNI/NIF 
 

Codi postal Localitat 
 

Municipi 
     

País Codi de proveïdor* 

Llet adquirida (litres) 
 

 
Núm. 
ordre 

 

Cognoms i nom o raó social  
 

Domicili social DNI/NIF 
 

Codi postal Localitat 
 

Municipi 
     

País Codi de proveïdor* 

Llet adquirida (litres) 
 

 
(1) En cas de proveïdors estrangers, indiqueu número de passaport o número de document oficial. 
(2 ) En el codi de proveïdor s'ha d'especificar a quin tipus d'instal·lació està vinculat l'operador en qüestió, i es pot elegir entre algun dels casos següents: 

  
Codi de proveïdor 

1 Centre d'operació 
2 Centre de recollida 
3 Centre de transformació 
4 Cooperativa 2n grau 
5 Estranger 
6 Altres 

 

 
ANY 20_____ 

 

 
MES ___________________ 
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B. LLET DE CABRA 
 

 
 
 

DNI/NIF 
 

 

Cognoms i nom o raó social del comprador declarant 

 
RELACIÓ ALTRES PROVEÏDORS DIFERENTS DE PRODUCTORS 

 
Núm. 
ordre 

 

Cognoms i nom o raó social  
 

Domicili social DNI/NIF 
 

Codi postal Localitat 
 

Municipi 
     

País Codi de proveïdor* 

Llet adquirida (litres) 
 

 
Núm. 
ordre 

 

Cognoms i nom o raó social  
 

Domicili social DNI/NIF 
 

Codi postal Localitat 
 

Municipi 
     

País Codi de proveïdor* 

Llet adquirida (litres) 
 

 
Núm. 
ordre 

 

Cognoms i nom o raó social  
 

Domicili social DNI/NIF 
 

Codi postal Localitat 
 

Municipi 
     

País Codi de proveïdor* 

Llet adquirida (litres) 
 

 
(1) En cas de proveïdors estrangers, indiqueu número de passaport o número de document oficial. 
(2 ) En el codi de proveïdor s'ha d'especificar a quin tipus d'instal·lació està vinculat l'operador en qüestió, i es pot elegir entre algun dels casos següents: 

  
Codi de proveïdor 

1 Centre d'operació 
2 Centre de recollida 
3 Centre de transformació 
4 Cooperativa 2n grau 
5 Estranger 
6 Altres 

 

 
ANY 20_____ 

 

 
MES ___________________ 
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ANNEX III 
 

Full resum vendes directes 
 

A. LLET D'OVELLA 
 

DECLARACIÓ ANUAL OBLIGATÒRIA DE LLET COMERCIALITZADA PELS 
PRODUCTORS 
Any 20_______ 

VENDA DIRECTA 

Reservat per a registre d'entrada 

(Espai reservat etiqueta identificativa) 
 
 

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL 
 
 

DNI/NIF 

 

DOMICILI 
 
 

TELÈFON FAX C. electrònic TI
TU

LA
R 

LOCALITAT 
 
 

MUNICIPI PROVÍNCIA CODI POSTAL 

NOM 
 
 

CODI REGA 

LOCALITZACIÓ 
 
 

MUNICIPI 

PROVÍNCIA 
 
 

CODI POSTAL TELÈFON Correu electrònic 

ID
EN

TI
FI

CA
CI

Ó 

EX
PL

OT
AC

IÓ
 

 
PRODUCCIÓ TOTAL DE LLET/ANY 
 

  

 
DECLARACIÓ VENDA DIRECTA 

 
GENER (LITRES):  MAIG (LITRES): SETEMBRE (LITRES): 
FEBRER (LITRES):  JUNY (LITRES): OCTUBRE (LITRES): 
MARÇ (LITRES): JULIOL (LITRES): NOVEMBRE (LITRES): 
ABRIL (LITRES):  AGOST (LITRES): DESEMBRE (LITRES): 

 
En/Na ……………………………………………………………..................................................................................………………………….., 
en qualitat de ………………………………................................................................................................................................………….., 
amb poder suficient i en representació de ……………………...................................………………………………………………………….. 
 
DECLARA: Que totes les dades consignades en aquesta declaració són certes i completes i se sotmet expressament als controls i a 

facilitar els documents, justificants i dades en general relacionades amb aquesta que es considerin necessàries per les 
autoritats competents. 

 
A …………….....………….., a …..…. de ………………….....………………… de 20……. 

 
Signat: 

 
 

 
AUTORITAT COMPETENT (Nom i adreça) 
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B. LLET DE CABRA 
 

DECLARACIÓ ANUAL OBLIGATÒRIA DE LLET COMERCIALITZADA PELS 
PRODUCTORS 
Any 20_______ 

VENDA DIRECTA 

Reservat per a registre d'entrada 

(Espai reservat etiqueta identificativa) 
 
 

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL 
 
 

DNI/NIF 

 

DOMICILI 
 
 

TELÈFON FAX C. electrònic TI
TU

LA
R 

LOCALITAT 
 
 

MUNICIPI PROVÍNCIA CODI POSTAL 

NOM 
 
 

CODI REGA 

LOCALITZACIÓ 
 
 

MUNICIPI 

PROVÍNCIA 
 
 

CODI POSTAL TELÈFON Correu electrònic 

ID
EN

TI
FI

CA
CI

Ó 

EX
PL

OT
AC

IÓ
 

 
PRODUCCIÓ TOTAL DE LLET/ANY 
 

  

 
DECLARACIÓ VENDA DIRECTA 

 
GENER (LITRES):  MAIG (LITRES): SETEMBRE (LITRES): 
FEBRER (LITRES):  JUNY (LITRES): OCTUBRE (LITRES): 
MARÇ (LITRES): JULIOL (LITRES): NOVEMBRE (LITRES): 
ABRIL (LITRES):  AGOST (LITRES): DESEMBRE (LITRES): 

 
En/Na ……………………………………………………………..................................................................................………………………….., 
en qualitat de ………………………………................................................................................................................................………….., 
amb poder suficient i en representació de ……………………...................................………………………………………………………….. 
 
DECLARA: Que totes les dades consignades en aquesta declaració són certes i completes i se sotmet expressament als controls i a 

facilitar els documents, justificants i dades en general relacionades amb aquesta que es considerin necessàries per les 
autoritats competents. 

 
A …………….....………….., a …..…. de ………………….....………………… de 20……. 

 
Signat: 

 
 
 

 
AUTORITAT COMPETENT (Nom i adreça) 
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