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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
10522 Reial decret 833/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’estableix i es regula el 

Registre general d’operadors ecològics i es crea la Mesa de coordinació de la 
producció ecològica.

La producció agrícola ecològica es va regular per primera vegada a Espanya 
mitjançant el Reial decret 759/1988, de 15 de juliol, pel qual s’inclouen els productes 
agroalimentaris obtinguts sense utilitzar productes químics de síntesi en el règim de 
denominacions d’origen genèriques i específiques que estableix la Llei 25/1970, de 2 de 
desembre, en el qual s’establia la normativa bàsica per a la producció, la transformació i 
la conservació dels productes ecològics. Posteriorment es va publicar el Reial decret 
1852/1993, de 22 d’octubre, sobre producció agrícola ecològica i la seva indicació en els 
productes agraris i alimentaris, com a resultat de l’evolució normativa en matèria de 
producció ecològica, que al seu torn va crear la Comissió Reguladora d’Agricultura 
Ecològica com a òrgan col·legiat per a l’assessorament en matèria d’agricultura ecològica, 
i per l’Ordre de 14 de març de 1995, per la qual es dicten normes de desplegament del 
Reial decret 1852/1993, de 22 d’octubre, sobre producció agrícola ecològica i la seva 
indicació en els productes agraris i alimentaris, i s’estableixen les funcions i la composició 
de la Comissió Reguladora de l’Agricultura Ecològica.

Dins de la Unió Europea, el Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la 
verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa 
sobre salut animal i benestar dels animals, va desplegar aspectes generals aplicables als 
controls oficials, i va establir, entre altres elements, que si en un Estat membre hi ha més 
d’una autoritat competent central per efectuar els controls oficials, s’ha de garantir una 
coordinació i cooperació eficaces i efectives entre totes les autoritats competents 
involucrades. De la mateixa manera, estableix que les autoritats competents han de 
garantir que es tenen equips apropiats perquè el personal pugui efectuar els controls 
oficials amb eficàcia. Igualment, estableix que els estats membres han de vetllar perquè 
es disposi d’elements jurídics que garanteixin l’accés del personal de les autoritats 
competents a la documentació dels operadors d’empreses alimentàries i de pinsos, per 
poder complir la seva comesa adequadament.

Així mateix, les mesures que s’apliquen específicament a les produccions ecològiques 
també han anat evolucionant i, actualment, estan recollides dins del Reglament (CE) núm. 
834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes 
ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 2092/91, desplegat mitjançant el 
Reglament (CE) núm. 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, pel qual 
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell 
sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte a la producció ecològica, 
el seu etiquetatge i el seu control i en particular pel que fa al control oficial, el Reglament 
d’execució (UE) núm. 392/2013 de la Comissió, de 29 d’abril de 2013, que modifica el 
Reglament (CE) núm. 889/2008.

Dins d’aquest context, el Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny 
de 2007, al títol V, desplega determinats aspectes específics del règim de control oficial 
de la producció ecològica. Entre altres elements, estableix que les autoritats i els 
organismes de control han de mantenir actualitzada una llista dels operadors subjectes al 
seu control, que s’ha de posar a disposició de les parts interessades.

Per tot això, es fa necessari, mitjançant el present Reial decret, l’establiment d’una 
base de dades nacional denominada Registre general d’operadors ecològics (REGOE 
d’ara endavant), que ha d’incorporar les dades que consten en els registres o sistemes 
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d’informació de les autoritats competents de les comunitats autònomes. El REGOE es 
configura com un model de registre versàtil que permeti incorporar i identificar qualsevol 
tipus d’operador ecològic de manera inequívoca, independentment del tipus d’activitat o 
activitats que dugui a terme dins de la producció ecològica i d’on aquestes tinguin lloc, i 
que al seu torn es constitueixi en un nucli dinàmic que es pugui adaptar fàcilment a les 
futures modificacions de la normativa comunitària que regula la producció ecològica, 
especialment del seu àmbit d’aplicació.

En la concepció del REGOE, com en la de qualsevol altre tipus de registre, és 
necessari plantejar-se la necessitat d’establir una unitat bàsica de registre, de manera 
que es puguin associar totes les dades específiques a la unitat esmentada i s’evitin 
duplicitats. En aquest sentit, s’ha elegit el número d’identificació fiscal (NIF) com a codi 
identificatiu únic de cada operador. L’estructura i funcionalitat d’aquest sistema permet 
conèixer l’activitat d’un operador en tot el territori nacional a partir d’un únic codi.

El REGOE ha de cobrir la necessitat d’obtenció i d’intercanvi de dades comunes per a 
totes les comunitats autònomes, amb un alt grau d’homogeneïtat que en permeti la 
correcta integració per part del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de 
manera que es puguin emplenar més eficaçment els informes i les estadístiques nacionals 
que s’han de transmetre a la Comissió Europea, d’acord amb el que estableixen l’article 
36 del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, i l’article 93 del 
Reglament (CE) núm. 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, pel qual 
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 834/2007.

Així mateix, i tenint en compte l’existència d’operadors ecològics amb activitat en 
diferents comunitats autònomes, el REGOE es constitueix en una eina eficaç per garantir 
l’accés per part de les autoritats competents a la informació necessària per poder complir 
les seves obligacions de gestió i control, i ofereix una eina que faciliti i augmenti la 
seguretat en les transaccions comercials, tant nacionals com internacionals.

Per tant, el REGOE ha de posar a disposició de les autoritats competents de les 
comunitats autònomes una sèrie de dades concretes i consensuades de cada operador 
(dades generals, d’ubicació, d’activitat, estat i tipus d’operador), registrades per cadascuna 
d’aquestes, que ha de facilitar la coordinació en matèria de gestió i control, i de la mateixa 
manera ha de constituir la base per confeccionar les estadístiques de la Unió Europea i 
nacionals. Així mateix, s’han de posar a disposició del públic les llistes d’operadors 
actualitzades als efectes del que estableix l’article 92 ter del Reglament (CE) núm. 
889/2008, de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, de manera que es contribueixi a 
l’augment de la transparència, la millora i l’harmonització del mercat interior.

D’altra banda el Reial decret 1852/1993, de 22 d’octubre, que ara es deroga, va crear 
la Comissió Reguladora d’Agricultura Ecològica (CRAE) com a òrgan col·legiat per a 
l’assessorament en matèria d’agricultura ecològica, que va dur a terme una important 
funció durant uns anys d’acord amb un model previ organitzatiu. Atès que en aquesta 
matèria és imprescindible l’acció coordinada de les diferents autoritats competents, és 
necessari crear un òrgan renovat de coordinació amb les comunitats autònomes, com a 
mitjà per a la presa de decisions i l’harmonització en l’execució de les obligacions 
derivades de la normativa comunitària en matèria de producció ecològica, especialment 
pel que fa al control oficial, per la qual cosa mitjançant el present Reial decret es preveu la 
creació d’una Mesa de coordinació de la producció ecològica.

Així mateix i en vista de l’experiència adquirida aquests anys, s’ha considerat 
convenient i necessari separar les tasques de coordinació de les actuacions de les 
autoritats competents, gestionades per la Mesa, de les d’interlocució amb el sector 
interessat. Aquesta última funció a partir d’ara l’ha de dur a terme la Direcció General de 
la Indústria Alimentària a través d’un fòrum de participació sectorial en el qual poden 
prendre part les entitats socioeconòmiques representatives del sector, com a plasmació 
de la política de transparència de l’Administració General d’Estat.

El present Reial decret deroga el Reial decret 759/1988, de 15 de juliol, pel qual 
s’inclouen els productes agroalimentaris obtinguts sense utilitzar productes químics de 
síntesi en el règim de denominacions d’origen genèriques i específiques que estableix la 
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Llei 25/1970, de 2 de desembre, i el Reial decret 1852/1993, de 22 d’octubre, sobre 
producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris, i les 
normes que el despleguen.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra 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 3 
d’octubre de 2014,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir i regular una base de dades nacional 
denominada Registre general d’operadors ecològics (REGOE, d’ara endavant), així com 
les dades necessàries per portar a terme les incorporacions a la base de dades 
esmentada i el seu manteniment en aquesta.

2. També és objecte d’aquest Reial decret la creació d’una Mesa de coordinació de 
la producció ecològica, com a òrgan col·legiat de coordinació de les autoritats competents 
en matèria de producció ecològica.

Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret li són aplicables les definicions que estableixen el 
Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i 
etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 
2092/91, i el Reglament (CE) núm. 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, 
pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 834/2007 del 
Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte a la producció 
ecològica, el seu etiquetatge i el seu control.

Article 3. Registre general d’operadors ecològics (REGOE).

1. El REGOE, adscrit a la Direcció General de la Indústria Alimentària, ha d’incloure 
les dades que consten en els registres o els sistemes d’informació gestionats per les 
autoritats competents de les comunitats autònomes i s’ha de constituir en una base de 
dades informatitzada.

2. Per intercanviar la informació sobre operadors de producció ecològica, el REGOE 
ha de disposar de diferents eines per facilitar la transmissió de la informació requerida. 
Per la seva banda, les autoritats competents de les comunitats autònomes han de 
disposar d’un sistema d’intercanvi de dades amb el REGOE, incloses les dades de 
caràcter personal i sense perjudici del que estableixen les normes de protecció d’aquest 
tipus de dades, basat en el format comú de comunicació aprovat en la Mesa de 
coordinació de la producció ecològica.

3. Els detalls del sistema s’han d’establir en la Mesa de coordinació de la producció 
ecològica.

Article 4. Estructura bàsica.

1. El REGOE s’ha d’estructurar en els nivells principals següents:

a) Dades identificatives de l’operador i dels seus representants.
b) Dades d’ubicació de les activitats ecològiques.
c) Tipus d’activitat ecològica.
d) Estat: ecològica, en conversió, primer any en pràctiques o suspensió.
e) Tipus d’operador.
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2. El contingut desenvolupat de cadascun dels apartats exposats en el punt anterior 
i la descripció dels conceptes corresponents s’han d’establir per acord de la Mesa de 
coordinació que preveu l’article 6 i han d’estar disponibles a la pàgina web del MAGRAMA.

3. El REGOE ha de posar a disposició del públic les llistes d’operadors actualitzades 
als efectes del que estableix l’article 92 ter del Reglament (CE) núm. 889/2008, de la 
Comissió, de 5 de setembre de 2008.

Article 5. Incorporació de dades en el REGOE.

1. Les autoritats competents de les comunitats autònomes on l’operador estigui 
obligat a registrar-se o hagi de notificar la seva activitat han d’incorporar al REGOE les 
dades que preveu l’article 4. Cada operador s’ha d’identificar en el REGOE a través del 
NIF, com a codi que garanteixi la seva identificació de manera única.

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, els registres o els sistemes d’informació 
gestionats per les autoritats competents de les comunitats autònomes han de permetre, 
en tot cas, que les altes, les baixes i les modificacions que s’hi facin s’incorporin en el 
REGOE tan aviat com sigui possible.

Les autoritats competents de les comunitats autònomes han de tenir accés informàtic 
al REGOE per gestionar la informació que els competeix, sense perjudici dels límits que 
corresponguin legalment per a la protecció de les dades de caràcter personal.

Article 6. Mesa de coordinació de la producció ecològica.

1. Es crea la Mesa de coordinació de la producció ecològica, com a òrgan col·legiat 
adscrit a la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient.

2. Té com a finalitats actuar com a òrgan de coordinació amb les autoritats 
competents de les comunitats autònomes en matèria de producció ecològica, i exercir les 
funcions d’assessorament i coordinació que se li encarreguin i, en particular, en allò que 
estigui relacionat amb l’aplicació d’aquest Reial decret.

3. La Mesa està integrada pels membres següents:

a) President: el titular de la Subdirecció General de Qualitat Diferenciada i Agricultura 
Ecològica de la Direcció General de la Indústria Alimentària.

b) Vicepresident: un funcionari de la Subdirecció General de Qualitat Diferenciada i 
Agricultura Ecològica, que ocupi, almenys, un lloc de cap d’àrea.

En cas d’absència del president, les seves funcions les ha d’exercir el vicepresident.
c) Vocals: un representant designat per l’autoritat competent de cada comunitat 

autònoma.
d) Secretari: un funcionari de la Subdirecció General de Qualitat Diferenciada i 

Agricultura Ecològica que ocupi, almenys, el lloc de cap de servei.

També hi poden participar altres representants designats per les autoritats competents 
de les comunitats autònomes i per la Subdirecció General de Qualitat Diferenciada i 
Agricultura Ecològica del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb veu 
però sense vot.

4. La Mesa pot aprovar les seves pròpies normes de funcionament. En tot allò que 
aquestes normes no prevegin, s’hi ha d’aplicar la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La 
Mesa s’ha de reunir mitjançant una convocatòria del seu president o a sol·licitud, almenys, 
de tres dels seus membres i, com a mínim, una vegada al semestre.

5. Són funcions de la Mesa de coordinació de la producció ecològica:

a) Proposar les mesures necessàries que assegurin una aplicació i interpretació 
homogènia de la normativa comunitària en matèria de producció ecològica, la qual cosa 
pot comportar l’elaboració de consultes, prèviament consensuades, a la Comissió 
Europea.
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b) Acordar criteris coordinats per a l’exercici de les activitats d’ordenació i control 
oficial de la producció ecològica.

c) Efectuar les tasques d’estudi i assessorament que es necessitin per adaptar la 
normativa nacional sobre producció ecològica a les necessitats que es plantegin i per 
contribuir a fixar la posició espanyola en afers relacionats amb la matèria, davant 
d’organitzacions internacionals.

d) Establir les mesures tècniques necessàries i la informació mínima que assegurin 
el funcionament eficaç i coordinat del REGOE.

e) Acordar la constitució de grups de treball específics.
f) Qualsevol altra relacionada amb la coordinació de la gestió de la producció 

ecològica.

6. Les despeses en concepte d’indemnitzacions per realització de serveis que 
s’originin per la participació dels integrants de la Mesa en reunions són a compte de 
l’òrgan que representin.

7. D’acord amb el que disposa la disposició addicional primera de la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la Mesa de coordinació 
de la producció ecològica es pot constituir i pot adoptar acords utilitzant mètodes 
electrònics en compliment del que estableix la disposició esmentada.

Disposició addicional primera. Utilització de logotips.

A més del logotip que estableix el Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 
de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es 
deroga el Reglament (CEE) núm. 2092/91, es pot seguir utilitzant el logotip a què es 
refereix l’article 3.2 del Reial decret 1852/1993, de 22 d’octubre, sobre producció agrícola 
ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris, i s’estableixen les 
funcions i la composició de la Comissió Reguladora de l’Agricultura Ecològica.

Disposició addicional segona. Fòrum de participació sectorial.

La Direcció General de la Indústria Alimentària ha de convocar regularment un fòrum 
de participació sectorial amb assistència de representants de les organitzacions 
professionals i cooperatives agràries, organitzacions empresarials i altres organitzacions i 
institucions de reconeguda representativitat i competència en l’àmbit de la producció 
ecològica.

En les reunions d’aquest fòrum s’han d’abordar temes d’interès general per a aquest 
sector dins de l’àmbit de les competències de la Direcció General de la Indústria 
Alimentària, i en particular el desplegament del marc normatiu i les mesures de foment 
necessàries que garanteixin un exercici sostenible d’aquesta activitat.

Disposició addicional tercera. No-increment de la despesa pública.

Les mesures que inclou aquest Reial decret no poden suposar un increment de 
dotacions ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions següents:

– Reial decret 759/1988, de 15 de juliol, pel qual s’inclouen els productes 
agroalimentaris obtinguts sense utilitzar productes químics de síntesi en el règim de 
denominacions d’origen genèriques i específiques que estableix la Llei 25/1970, de 2 de 
desembre.

– Reial decret 1852/1993, de 22 d’octubre, sobre producció agrícola ecològica i la 
seva indicació en els productes agraris i alimentaris, i s’estableixen les funcions i la 
composició de la Comissió Reguladora de l’Agricultura Ecològica.
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– Ordre de 14 de març de 1995, per la qual es dicten normes de desplegament del 
Reial decret 1852/1993, de 22 d’octubre, sobre producció agrícola ecològica i la seva 
indicació en els productes agraris i alimentaris, i s’estableixen les funcions i la composició 
de la Comissió Reguladora de l’Agricultura Ecològica.

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 per adoptar, en l’àmbit 
de les seves atribucions, les disposicions i les mesures necessàries per al desplegament i 
l’aplicació del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 d’octubre de 2014.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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