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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
8563 Reial decret 547/2013, de 19 de juliol, pel qual s’estableixen normes bàsiques 

pel que fa a l’establiment de circumscripcions econòmiques i l’extensió de 
normes en el sector de fruites i hortalisses.

El Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre, pel qual es crea 
una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques 
per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM), disposa a l’apartat 
1 de l’article 125 septies que, en cas que una organització de productors del sector de les 
fruites i hortalisses exerceixi les seves activitats en una circumscripció econòmica 
determinada i sigui considerada, en relació amb un producte determinat, representativa 
de la producció i dels productors d’aquesta circumscripció, l’Estat membre interessat pot 
imposar, a sol·licitud de l’organització, amb caràcter obligatori als productors establerts en 
aquesta circumscripció econòmica que no pertanyin a l’organització de productors el 
compliment de normes en matèria de notificació de la producció, comercialització i 
protecció del medi ambient, així com de promoció i comunicació en el marc de prevenció i 
gestió de crisis. La llista exhaustiva de les normes que es poden fer extensives consten a 
l’annex XVI bis del Reglament esmentat. Per tant, és necessari establir el procediment 
que han de seguir tant les organitzacions de productors, com l’Administració per poder 
portar a terme en el territori espanyol aquestes extensions de normes; i també establir 
procediments diferents per al cas que es portin a terme en circumscripcions l’àmbit 
geogràfic de les quals estigui en una o diverses comunitats autònomes.

L’apartat 2 d’aquest mateix article 125 septies defineix el concepte de circumscripció 
econòmica d’una manera genèrica, cosa que fa necessari el seu desenvolupament a 
escala dels estats membres. D’altra banda, l’article esmentat, a l’apartat 3, estableix uns 
requisits de representativitat que les organitzacions de productors han de complir dins les 
circumscripcions econòmiques per poder sol·licitar extensions de normes. Per poder tenir 
la seguretat que les entitats sol·licitants d’extensions de norma compleixen els requisits 
de representativitat esmentats, és necessari l’elaboració, i el manteniment actualitzat, 
d’un cens de productors del producte per al qual s’estableix la circumscripció econòmica.

L’esmentat Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre, al seu 
article 125 undecies, estableix que, a l’efecte d’extensió de norma, qualsevol referència a 
les organitzacions de productors s’ha d’entendre com una referència a les associacions 
d’organitzacions de productors reconegudes.

L’article 125 octies del Reglament esmentat i l’article 129 del Reglament d’execució 
(UE) núm. 543/2011, de la Comissió, de 7 de juny, pel qual s’estableixen disposicions 
d’aplicació del Reglament (CE) 1234/2007 del Consell en els sectors de fruites i hortalisses 
i fruites i hortalisses transformades, estableixen que els estats membres han de comunicar 
a la Comissió de la Unió Europea, les normes objecte d’extensió, perquè, al seu torn, 
siguin publicades pels mitjans que consideri oportuns.

En la tramitació d’aquesta disposició han estat consultades 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 19 
de juliol de 2013,



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 185  Dissabte 3 d'agost de 2013  Secc. I. Pàg. 2

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions preliminars

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té com a objecte establir normes bàsiques per a l’establiment de 
circumscripcions econòmiques i l’extensió de normes, que preveuen els articles 125 
septies a 125 undecies 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 (Reglament únic per a 
les OCM).

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Les disposicions d’aquest Reial decret s’apliquen als productors i les organitzacions 
de productors del sector de fruites i hortalisses reconegudes en virtut del Reglament (CE) 
1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007; i qualsevol referència a les 
organitzacions de productors s’ha d’entendre com una referència a les associacions 
d’organitzacions de productors reconegudes en virtut del mateix Reglament.

Article 3. Òrgans competents.

Els òrgans competents per a l’establiment, la gestió i el control de les circumscripcions 
econòmiques i de l’extensió de normes són els òrgans de l’Administració establerts a 
aquest efecte per les comunitats autònomes.

CAPÍTOL II

Circumscripcions econòmiques

Article 4. Paràmetres que defineixen les circumscripcions econòmiques.

Les circumscripcions econòmiques que recull l’apartat 2 de l’article 125 septies del 
Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007, es defineixen 
amb els paràmetres següents:

a) Producte o productes als quals afecta la circumscripció.
b) Condicions de producció i comercialització homogènies del producte o productes 

pels quals s’estableix la circumscripció.
c) Delimitació geogràfica de la circumscripció, definida amb la relació dels termes 

municipals que inclou.

Article 5. Establiment de circumscripcions econòmiques.

1. Les sol·licituds d’establiment de circumscripcions econòmiques, les han presentar 
una o diverses organitzacions de productors, i poden incloure municipis situats en una o 
diverses comunitats autònomes sempre que es justifiqui l’homogeneïtat de les condicions 
de producció i comercialització del producte o productes als quals afecta, particularment 
quant a calendaris i circuits de producció i comercialització.

2. Perquè una o diverses organitzacions de productors puguin sol·licitar l’establiment 
d’una circumscripció per a un producte determinat, el seu volum de producció respecte a 
aquest producte dins de la circumscripció proposada, ha de representar, com a mínim, el 
50 per cent del volum de producció total del producte, a la circumscripció.
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3. Les sol·licituds s’han d’adreçar als òrgans competents de les comunitats 
autònomes segons el que disposen els articles 6 i 7 d’aquest Reial decret, i, com a mínim, 
s’hi han d’adjuntar:

a) Dades identificadores de la/les entitat/s sol·licitant/s.
b) Producte o productes per als quals se sol·licita l’establiment de la circumscripció.
c) Relació detallada dels municipis i de la superfície que té la circumscripció, 

distribuïts per comunitats autònomes, en suport paper i suport informàtic. En cas que 
l’àmbit geogràfic sigui superior a una comunitat autònoma, aquesta informació s’ha de 
remetre desagregada per comunitats.

d) Memòria que justifiqui l’homogeneïtat de la producció i comercialització del 
producte per al qual es vol establir la circumscripció.

e) Dades de les superfícies de l’organització i altra informació que demostrin la 
representativitat a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article, en suport paper i en suport 
informàtic. En cas que siguin diverses organitzacions les sol·licitants, aquesta informació 
s’ha de presentar desglossada per organitzacions, amb el mateix format per a totes, a 
més de totalitzada.

4. Les comunitats autònomes que rebin una sol·licitud d’establiment d’una 
circumscripció econòmica, prèviament a la comunicació de proposta d’establiment 
d’aquesta esmentada a l’apartat 5 d’aquest article, si consideren fonamentada la sol·licitud 
atenent principalment els criteris d’acreditada o possible futura representativitat de 
l’organització o organitzacions sol·licitants a què es refereixen els articles 125 septies del 
Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, 129 del Reglament 
d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny, i 10 d’aquest Reial decret, 
han d’elaborar el cens de productors que estableix l’article 9 d’aquest Reial decret 
corresponent a la superfície del producte que estigui en el seu àmbit geogràfic, amb 
l’objecte de verificar la representativitat que estableix l’apartat 2 d’aquest article.

La gestió i la resolució de la sol·licitud d’establiment d’una circumscripció econòmica 
per part de l’òrgan competent de la comunitat autònoma s’ha de fer, segons l’àmbit 
geogràfic, acord amb el que disposen els articles 6 i 7 d’aquest Reial decret, i el termini 
màxim per resoldre és de sis mesos, transcorregut el qual, si no s’ha dictat i notificat la 
resolució corresponent, els interessats poden entendre estimada la sol·licitud, d’acord 
amb el que estableix l’article 43.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5. Les comunitats autònomes que vulguin establir una circumscripció econòmica 
han de comunicar-ho, prèviament al seu establiment, a la Direcció General de Produccions 
i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per a la seva 
notificació a la Comissió de la Unió Europea als efectes del segon i tercer paràgraf de 
l’apartat 2 de l’article 125 septies del Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 
d’octubre de 2007. A aquesta comunicació, s’hi ha d’adjuntar tota la informació necessària 
per avaluar el compliment de les condicions que preveu l’apartat esmentat, i ha d’incloure, 
com a mínim:

a) Producte o productes per als quals s’estableix la circumscripció.
b) Memòria que justifiqui l’homogeneïtat de la producció i la comercialització del 

producte per al qual es vol establir la circumscripció; i la representativitat de l’organització 
o organitzacions sol·licitants.

c) Una relació detallada dels municipis constituents de la circumscripció, distribuïts 
per comunitats autònomes.

d) Un mapa on constin assenyalats els municipis i les comunitats autònomes que 
inclou la circumscripció, on s’indiqui el nombre de productors, i la superfície i el volum de 
producció, en cada comunitat autònoma, del producte o productes per als quals es pretén 
establir la circumscripció.

6. Després de la decisió adoptada per part de la Comissió de la Unió Europea, la 
Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
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i Medi Ambient ha d’informar les comunitats autònomes afectades de la decisió adoptada. 
En cas d’aprovació, la comunitat competent en l’establiment de la circumscripció ha de fer 
pública la informació següent relativa a cada circumscripció:

a) L’establiment de la circumscripció.
b) Els municipis afectats.
c) Els productes per als quals es defineix la circumscripció.

Article 6. Establiment de circumscripcions econòmiques que no superin l’àmbit geogràfic 
d’una comunitat autònoma.

1. Les sol·licituds d’establiment de circumscripcions econòmiques que no superin 
l’àmbit geogràfic d’una comunitat autònoma s’han d’adreçar a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on estigui ubicada la superfície d’aquesta.

2. La comunitat autònoma receptora de la sol·licitud, després d’estudiar-la i una 
vegada comprovat el compliment del que exigeix el primer paràgraf de l’apartat 2 de 
l’article 125 septies del Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 
2007, i el que estableix aquest Reial decret a aquest efecte, ha d’emetre resolució sobre 
aquesta sol·licitud, en què la denegui o la tramiti per a la seva aprovació segons el que 
preveuen els apartats 4, 5 i 6 de l’article 5 d’aquest Reial decret.

Article 7. Establiment de circumscripcions econòmiques que superin l’àmbit geogràfic 
d’una comunitat autònoma.

1. Les sol·licituds d’establiment de circumscripcions econòmiques que superin 
l’àmbit geogràfic d’una comunitat autònoma s’han d’adreçar, completes, a cadascun dels 
òrgans competents de les comunitats autònomes en què hi hagi superfície a incloure en 
la circumscripció.

2. La comunitat autònoma en la qual la superfície de producció del producte per al 
qual se sol·licita la circumscripció sigui superior, és la competent en l’establiment 
d’aquesta, i per fer-ho s’ha de coordinar i obtenir un informe favorable de totes i cadascuna 
de les comunitats autònomes afectades. A aquest efecte, s’ha d’adreçar a aquestes 
comunitats per:

a) Informar sobre els criteris que determinen l’homogeneïtat de la producció i 
comercialització de la zona afectada, que justifiquin, si s’escau, la consideració de la 
superfície geogràfica corresponent per a la constitució de la circumscripció.

b) Sol·licitar un informe sobre la conveniència i la viabilitat de l’establiment de la 
circumscripció.

c) Coordinar l’elaboració del cens de productors, esmentat a l’apartat 4 de l’article 5 
d’aquest Reial decret, corresponent a la circumscripció.

d) Mantenir informades les comunitats autònomes afectades de la resolució i la 
tramitació de l’establiment de la circumscripció econòmica, així com de qualsevol fet 
rellevant que l’afecti.

3. En aquest cas, cadascuna de les comunitats autònomes afectades ha de 
col·laborar amb l’òrgan competent en l’establiment de la circumscripció perquè aquest 
pugui emetre’n resolució dins el termini escaient sobre la sol·licitud, i ha d’elaborar i 
responsabilitzar-se del cens a què es refereix l’article 9 d’aquest Reial decret, corresponent 
a la superfície i al volum de producció dels productors que estiguin sota el seu àmbit 
geogràfic.

Article 8. Modificació de les circumscripcions econòmiques establertes.

Per a la modificació de les circumscripcions econòmiques s’ha d’aplicar el que es 
disposa per al seu establiment en aquest Reial decret.
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Article 9. Cens de productors de la circumscripció econòmica.

1. El cens de productors esmentat a l’apartat 4 de l’article 5 d’aquest Reial decret 
s’ha de referir a tots els productors del producte per al qual s’estableix la circumscripció, 
que exerceixin la seva activitat en l’àmbit geogràfic d’aquesta; i ha de recollir, almenys:

a) Les dades identificadores dels productors, incloent-hi el domicili a l’efecte de 
notificacions.

b) Les dades identificadores de la superfície i el volum de producció del producte en 
qüestió de cada productor, especificant:

1r Quina part és ecològica.
2n La seva destinació, en cas que vagi a la transformació en el marc d’un contracte 

signat abans de l’inici de la campanya de comercialització.

2. Aquest cens no ha d’incloure els productors, ni les superfícies ni produccions, la 
producció dels quals es destini essencialment a la venda directa al consumidor en 
l’explotació o a la seva zona de producció.

3. A l’efecte de la realització i actualització del cens:

a) Els productors de productes per als quals s’hagi d’establir o s’hagi establert una 
circumscripció econòmica han de declarar davant la comunitat autònoma on estigui 
ubicada la seva superfície, en el moment d’elaboració del cens, i amb la periodicitat fixada 
a l’apartat següent, la producció obtinguda en la campanya anterior en les parcel·les 
situades en els municipis que componen la circumscripció econòmica, i la identificació de 
la superfície d’obtenció d’aquesta, segons el que estableixin els òrgans competents de les 
comunitats autònomes.

b) L’actualització del cens s’ha de fer cada campanya de comercialització, excepte 
en els casos en què durant tres campanyes consecutives des de la seva elaboració o 
l’última actualització, no s’hagi declarat obligatòria cap norma en aplicació de l’apartat 1 
de l’article 125 septies del Reglament (CE) 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 
2007. En aquest últim cas, les comunitats autònomes amb àmbit geogràfic en la 
circumscripció en qüestió, han de decidir la periodicitat de l’actualització.

c) Les comunitats autònomes han de vetllar perquè els rendiments obtinguts a partir 
de les declaracions esmentades a la lletra a) estiguin d’acord amb la realitat.

CAPÍTOL III

Extensió de normes

Article 10. Representativitat d’una organització de productors en l’àmbit d’una 
circumscripció econòmica a l’efecte d’extensió de normes.

Per al càlcul de la representativitat esmentada a l’apartat 3 de l’article 125 septies del 
Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007, la qual s’ha de 
basar en el cens que estableix l’article 9 d’aquest Reial decret, i en virtut del que disposen 
el precepte esmentat i l’apartat 2 de l’article 129 del Reglament (UE) núm. 543/2011, de la 
Comissió, de 7 de juny, pel qual s’estableixen disposicions aplicables del Reglament (CE) 
1234/2007 del Consell en els sectors de fruites i hortalisses i fruites i hortalisses 
transformades, no s’han de tenir en compte:

a) Les produccions i els productors la producció dels quals es destini totalment a la 
venda directa al consumidor en les seves explotacions o en la seva zona de producció.

b) La producció lliurada a la transformació en el marc d’un contracte signat abans de 
l’inici de la campanya de comercialització on hagi de tenir lloc l’extensió de normes, 
excepte si les normes que es pretenen imposar afecten aquests productes.

c) La producció i els productors de productes ecològics, excepte si, almenys el 50 
per cent d’aquest tipus de productors de la circumscripció acorden l’adopció de la norma 
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que es pretén estendre, i si l’organització de productors que proposa l’extensió de la 
norma representa almenys el 60 per cent de la producció ecològica de la circumscripció.

Article 11. Extensió de normes en circumscripcions econòmiques que no superin l’àmbit 
geogràfic d’una comunitat autònoma.

1. Quan una organització de productors que exerceixi les seves activitats en una 
circumscripció econòmica determinada i sigui considerada en relació amb un producte 
donat representativa de la producció i dels productors d’aquesta circumscripció, segons 
els paràmetres que estableix l’article 10 d’aquest Reial decret, pretengui, en virtut del que 
disposa l’apartat 1 de l’article 125 septies del Reglament (CE) núm. 1234/2007, del 
Consell, de 22 d’octubre de 2007, imposar amb caràcter obligatori als productors 
establerts en aquesta circumscripció que no pertanyin a l’organització de productors, el 
compliment d’alguna o algunes de les normes que preveu l’apartat esmentat ha de 
sol·licitar-lo davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en la qual estigui ubicada 
la circumscripció econòmica, la qual, és la competent en la resolució de l’extensió de 
normes sol·licitada.

2. La sol·licitud d’extensió de normes de les organitzacions de productors sol·licitants 
ha d’incloure, almenys:

a) El nombre i la identificació dels productors del producte sobre el qual es volen 
imposar les normes, que exerceixin la seva activitat dins la circumscripció i que estiguin 
associats a la seva organització, referits al moment de la sol·licitud.

b) El volum de producció comercialitzada del producte sobre el qual es volen 
imposar les normes, corresponent a l’última campanya de comercialització de la qual es 
tinguin dades disponibles, procedent dels productors associats a la seva organització. 
Aquesta informació ha de precisar que una part de la producció és ecològica, i la 
destinació de les produccions de cada productor en relació amb el fet de si va a la 
transformació o no en el marc d’un contracte signat abans de l’inici de la campanya de 
comercialització.

c) Certificat de l’acta de l’Assemblea, el consell rector o d’una Administració, o un 
altre òrgan competent corresponent, de l’organització, acreditatiu de l’adopció de l’acord 
de sol·licitud d’extensió de normes, que n’inclogui el text íntegre. Aquest acord ha de 
recollir el procediment de control i seguiment del compliment de l’extensió de normes.

d) Memòria justificativa i econòmica que fonamenti l’extensió de normes sol·licitada.
e) Les normes que pretén imposar.
f) La data a partir de la qual l’organització de productors aplica les normes que vol 

imposar, i els motius que la porten a fer-ho.
g) La data a partir de la qual vol que siguin imposades les normes i el període 

d’aplicació.
h) En cas que el període d’aplicació sigui superior a una campanya de 

comercialització, el compromís de l’organització de remetre durant cada campanya de 
comercialització que es pretenguin imposar les normes, als òrgans competents de les 
comunitats autònomes afectades, la informació que permeti comprovar les condicions de 
representativitat que estableix l’apartat 3 de l’article 125 septies del Reglament (CE) 
1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007.

3. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de procedir a analitzar la 
veracitat de la documentació aportada i a comprovar la representativitat de l’organització 
de productors sol·licitant en el conjunt de la circumscripció econòmica, així com la 
coherència de les normes a estendre i si s’ajusten i compleixen el que disposen els 
articles 125 septies del Reglament (CE) 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007, 
i 129 del Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011, de la Comissió, de 7 de juny de 
2011, i 15 d’aquest Reial decret.

A la vista de l’anàlisi i de les comprovacions que recull el paràgraf anterior, la comunitat 
autònoma corresponent ha de procedir, si s’escau, a declarar obligatòries, per al conjunt 
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dels productors del producte en qüestió de la circumscripció econòmica, les normes 
sol·licitades durant el període sol·licitat.

El termini màxim per resoldre és de tres mesos, transcorregut el qual, si no s’ha dictat 
i notificat la resolució corresponent, els interessats poden entendre estimada la sol·licitud, 
d’acord amb el que estableix l’article 43.1 de la Llei 30/1992.

4. Les comunitats autònomes han de comunicar, sense demora, les normes que 
hagin imposat amb caràcter obligatori al conjunt dels productors d’una circumscripció 
econòmica d’acord amb l’apartat 1 de l’article 125 septies del Reglament (CE) núm. 
1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007, a la Direcció General de Produccions i 
Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a la seva 
transmissió a la Comissió de la Unió Europea, tal com disposa l’article 125 octies del 
Reglament esmentat. La comunicació ha de contenir les dades següents:

a) El producte al qual afecta l’extensió de normes.
b) Les normes imposades.
c) La circumscripció econòmica afectada.
d) Certificació del nivell de representativitat dels sol·licitants a què es refereix 

l’apartat 3 de l’article 125 septies del Reglament (CE) 1234/2007, del Consell, de 22 
d’octubre de 2007.

e) Els elements que preveu l’apartat 1 de l’article 129 del Reglament d’execució 
(UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011.

5. L’organització de productors que sol·liciti una extensió de normes ha de disposar 
dels mitjans necessaris per vetllar pel compliment de les normes a imposar, en l’àmbit 
geogràfic de la circumscripció.

Article 12. Extensió de normes en circumscripcions econòmiques que superin l’àmbit 
geogràfic d’una comunitat autònoma.

1. Quan l’extensió de normes s’hagi d’aplicar en una circumscripció econòmica que 
superi l’àmbit geogràfic d’una comunitat autònoma, la sol·licitud completa s’ha d’adreçar 
als òrgans competents de totes les comunitats autònomes afectades, encara que la 
resolució de l’extensió de normes correspon a l’òrgan competent de la comunitat que hagi 
establert la circumscripció econòmica.

2. Els requisits per sol·licitar una extensió de normes i la informació i la documentació 
que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud és la mateixa que en el cas de l’extensió de normes en 
circumscripcions econòmiques que no superin l’àmbit geogràfic d’una comunitat autònoma.

3. Les comunitats afectades en virtut de l’apartat 1 d’aquest article han de remetre a 
la comunitat autònoma competent en la resolució de l’extensió de normes, en el termini 
màxim d’un mes des de la presentació de la sol·licitud, almenys:

a) Un informe sobre la conveniència o no de la sol·licitud presentada.
b) Amb l’objecte de determinar la representativitat que preveu l’article 10 d’aquest 

Reial decret: el nombre, la superfície i el volum, obtingut del cens esmentat a l’article 9 
d’aquest Reial decret, dels productors del producte per al qual s’ha sol·licitat l’extensió de 
normes que exerceixin la seva activitat dins el seu àmbit geogràfic, actualitzada al moment 
de presentació de la sol·licitud.

c) A l’efecte de verificar el compliment del que disposa l’article 15 d’aquest Reial 
decret, un informe sobre la coincidència, i possible distorsió, que representa l’extensió de 
la norma sol·licitada davant de les normes que s’estiguin aplicant en l’àmbit geogràfic de 
la circumscripció afectada dins la seva comunitat, per part de qualsevol organització 
interprofessional en virtut de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, reguladora de les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries.

4. A la vista de l’estudi de la sol·licitud presentada, de la informació remesa per les 
comunitats autònomes afectades, de les dades relatives al nombre de productors i 
producció representada per la sol·licitant, i de la realització dels controls recollits a 
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l’apartat 3 de l’article 11 d’aquest Reial decret per a les extensions de normes en 
circumscripcions econòmiques que no superin l’àmbit geogràfic d’una comunitat 
autònoma, l’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de decidir i resoldre sobre la 
declaració d’obligatorietat de les normes en qüestió, en el termini establert a l’apartat 
esmentat.

5. La resolució s’ha de ser notificar als interessats, així com a les comunitats 
autònomes afectades i a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. En cas de ser estimatòria, la Direcció General 
ha de procedir a la seva transmissió a la Comissió de la Unió Europea, a l’efecte de 
l’article 125 octies del Reglament (CE) núm. 1234/2007. La comunicació ha de contenir 
les dades assenyalades a l’apartat 4 de l’article 11 d’aquest Reial decret.

6. L’organització de productors que sol·liciti una extensió de normes ha de disposar 
dels mitjans necessaris per vetllar pel compliment de les normes a imposar, en l’àmbit 
geogràfic de la circumscripció.

Article 13. Contribucions financeres dels productors no associats.

1. L’organització de productors que demani una extensió de norma pot sol·licitar, 
juntament amb la sol·licitud d’extensió de normes, que els productors de la circumscripció 
econòmica que no en siguin membres, abonin a l’organització la part de les contribucions 
financeres pagades pels productors membres, d’acord amb l’article 125 decies del 
Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007, sota els principis 
de proporcionalitat en quantia respecte als costos de les accions i la representativitat de 
cadascun dels productors dins la circumscripció, i de no discriminació respecte als 
membres de l’organització. Aquests principis s’apliquen tant per determinar la contribució 
dels productors que no pertanyen a l’organització com als que hi pertanyen.

D’acord amb aquests principis, la contribució dels productors que integren 
l’organització de productors que demanen l’extensió de la norma no podrà ser mai inferior 
a la part proporcional de la representativitat que tenen en relació amb la totalitat de la 
circumscripció.

2. La petició s’ha d’adreçar a l’òrgan que va declarar obligatòries les normes, amb la 
indicació de l’import unitari que es pretén introduir, i han d’aportar la base del càlcul i la 
documentació que la justifiqui, així com el beneficiari o beneficiaris de les contribucions i 
la seva destinació, dins els que preveuen els paràgrafs a) i b) de l’article 125 decies del 
Reglament (CE) núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007. Aquest òrgan és 
competent per emetre resolució sobre la sol·licitud de manera motivada.

3. L’òrgan competent esmentat a l’anterior apartat 2 ha de determinar si és 
procedent, en virtut del que disposa l’article 125 decies del Reglament (CE) núm. 
1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007, que els productors no associats a 
l’organització de productors li abonin la part de les contribucions pagades pels productors 
associats.

4. El termini màxim per emetre resolució és el mateix que l’establert per a les 
extensions de normes.

5. En cas que sigui procedent la contribució esmentada en el paràgraf anterior, la 
comunitat autònoma ha d’establir-ne l’import unitari, el beneficiari o beneficiaris, i la 
naturalesa de les despeses a què fa referència l’article 125 decies del Reglament (CE) 
núm. 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007, i ha de remetre la informació a 
què es refereix el primer paràgraf de l’article 130 del Reglament d’execució (UE) núm. 
543/2011, de la Comissió, de 7 de juny de 2011, a la Direcció General de Produccions i 
Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per a la seva 
transmissió a la Comissió de la Unió Europea.
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Article 14. Anul·lació, control i seguiment.

1. Les comunitats autònomes han de controlar les condicions de representativitat a 
què fa referència l’article 10 d’aquest Reial decret durant tot el període en el qual es portin 
a terme extensions de normes.

2. Si, com a conseqüència dels controls de les condicions de representativitat a què 
es refereix el primer paràgraf de l’article 131 del Reglament d’execució (UE) núm. 
543/2011, de la Comissió, de 7 de juny de 2011, o per qualsevol altre motiu, els òrgans 
competents de les comunitats autònomes anul·len extensions de normes i, per tant, el 
pagament de les contribucions corresponents dels productors no associats, han 
d’informar-ne immediatament la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a l’efecte de la comunicació que 
estableix el tercer paràgraf de l’article 131 del Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011, 
de la Comissió, de 7 de juny de 2011.

En aquest cas, l’entitat que ha sol·licitat l’extensió de la norma ha de reintegrar les 
quantitats recaptades durant la campanya de comercialització en curs, si s’escau, i en un 
termini màxim de tres mesos, als productors de la circumscripció econòmica que no en 
siguin membres.

3. El control i el seguiment del compliment dels acords d’extensió de normes, l’ha de 
fer l’organització de productors que la sol·licita, a través d’un procediment establert pels 
seus òrgans de govern.

L’organització de productors que en realitzi el control i el seguiment pot denunciar 
davant els òrgans jurisdiccionals i administratius competents, els incompliments i les 
actuacions contràries a l’extensió de normes imposades.

4. Les comunitats autònomes, en l’àmbit de les seves competències, poden fer les 
inspeccions, els controls i els seguiments que consideri pertinents sobre el compliment de 
les normes imposades en l’àmbit geogràfic de la comunitat autònoma. En cas d’extensió 
de normes en circumscripcions econòmiques l’àmbit de les quals sigui superior a una 
comunitat, la coordinació dels controls, l’ha de fer la comunitat que va establir la 
circumscripció, i ha de mantenir informada totes les comunitats afectades, les quals, han 
de col·laborar-hi en relació amb el compliment de l’extensió de normes imposades.

CAPÍTOL IV

Coordinació entre les organitzacions de productors i les organitzacions 
interprofessionals

Article 15. Coordinació en l’extensió de normes entre les organitzacions de productors i 
les organitzacions interprofessionals.

1. Quan a la zona afectada per una circumscripció econòmica s’estigui aplicant una 
extensió de norma autoritzada, a sol·licitud d’una organització de productors en virtut de 
l’article 125 septies del Reglament (CE) 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre de 2007, 
i d’aquest Reial decret, o d’una organització interprofessional en virtut de l’article 125 
terdecies del mateix Reglament o de la Llei 38/1994, de 30 de desembre, no es poden 
autoritzar en els àmbits geogràfics esmentats altres extensions de normes previstes en el 
Reglament esmentat o a la Llei 38/1994, de 30 de desembre, que coincideixin, o siguin 
contràries, o distorsionin, o puguin distorsionar l’aplicació de la que ja està autoritzada, 
durant el període que duri la imposició.

2. El que disposa l’apartat 1 també és aplicable a l’autorització de les contribucions 
financeres dels productors no associats.
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CAPÍTOL V

Règim sancionador

Article 16. Règim aplicable i òrgans competents.

1. Les infraccions comeses contra el que disposa aquest Reial decret se sancionen 
d’acord amb el que estableix la normativa vigent, estatal o autonòmica, aplicable, sense 
perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que pertoqui.

2. En cas d’incompliments relatius a circumscripcions econòmiques o extensió de 
normes l’àmbit de les quals sigui superior a una comunitat autònoma, la tramitació i 
coordinació del procediment sancionador correspon a la comunitat autònoma que va 
establir la circumscripció, i ha de mantenir informada totes les comunitats afectades, les 
quals han de col·laborar-hi en relació amb el procediment.

Disposició addicional única. Adequació de la qualificació de circumscripcions 
econòmiques.

Les circumscripcions econòmiques aprovades per la Comissió de la Unió Europea 
amb anterioritat a la publicació d’aquest Reial decret s’hi han d’adaptar en un termini de 
sis mesos a partir de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i queden anul·lades 
les que no procedeixin a fer aquesta adaptació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 430/2000, de 31 de març, pel qual es regula 
l’establiment de circumscripcions econòmiques i l’extensió de normes en el sector de 
fruites i hortalisses.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter de normativa bàsica i es dicta de conformitat amb el 
que estableix l’article 149.1.13 a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 19 de juliol de 2013.

JUAN CARLOS R.

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