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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
1161 Reial decret 66/2015, de 6 de febrer, pel qual es regula el règim de controls a 

aplicar per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, que preveu la Llei 
12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena 
alimentària.

La Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena 
alimentària, té com a finalitat millorar el funcionament i la vertebració de la cadena 
alimentària, de manera que augmenti l’eficàcia i la competitivitat del sector agroalimentari 
espanyol i es redueixi el desequilibri en les relacions comercials entre els diferents 
operadors de la cadena de valor, en el marc d’una competència justa que redundi en 
benefici no només del sector, sinó també dels consumidors.

A la disposició addicional primera, la Llei 12/2013, de 2 d’agost, procedeix a modificar 
l’organisme autònom Agència per a l’Oli d’Oliva, que ha passat a denominar-se Agència 
d’Informació i Control Alimentaris, i ha assumit, a més de les funcions que ja exercia, les 
noves relacionades amb el control del compliment del que disposa la Llei 12/2013.

L’Agència d’Informació i Control Alimentaris és un organisme autònom dels que 
preveu l’article 43.1.a) de la Llei 6/1997, d’organització i funcionament de l’Administració 
General de l’Estat, amb personalitat jurídica diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així 
com autonomia de gestió, en els termes que estableixen la Llei esmentada i el seu Estatut, 
aprovat pel Reial decret 227/2014, de 4 d’abril.

Amb la nova Agència s’estableix un organisme autònom encarregat de portar a terme 
les funcions que té legalment encomanades, i propiciar un control efectiu de la cadena 
alimentària, el qual es produeix d’una mateixa manera i amb un mateix nivell de 
compliment d’objectius en tot el territori nacional.

Els fins i les funcions generals de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris han 
quedat recollits en el seu Estatut, aprovat pel Reial decret 227/2014, de 4 d’abril. En 
matèria de controls, correspon a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris comprovar el 
compliment de les obligacions per part dels operadors del sector oleícola i lacti, així com 
les dels altres sectors que reglamentàriament es determinin, així com establir i 
desenvolupar el règim de control necessari per comprovar el compliment del que disposa 
la Llei 12/2013, de 2 d’agost.

De conformitat amb el que preveu l’article 3 del seu Estatut, els controls que porti a 
terme l’Agència s’han de fer sense perjudici de les funcions que tinguin encomanades 
altres organismes, com passa en el sector lacti.

Per portar a terme les tasques d’inspecció encomanades a l’Agència d’Informació i 
Control Alimentaris és necessari establir i desenvolupar un règim de control en el qual es 
precisin els elements substancials de l’activitat inspectora, a fi que l’exercici de les 
funcions encomanades a l’organisme autònom es portin a terme amb la seguretat i 
garantia necessàries per a tots els qui intervenen en la cadena alimentària i que seran 
subjectes de les seves activitats inspectores.

El capítol I recull les qüestions generals del Reial decret, i en tracta l’objecte, l’àmbit i 
la finalitat dels controls, l’atribució de les funcions de control del compliment del que 
estableix la Llei 12/2013, de 2 d’agost, a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, les 
relacions amb altres administracions públiques i, finalment, el règim jurídic que és 
aplicable a l’Agència.

El capítol II, que porta per títol «Els Serveis d’Inspecció de l’Agència d’Informació i 
Control Alimentaris», tracta del personal acreditat pel seu director per portar a terme les 
tasques de control, els seus drets, prerrogatives i consideracions, els seus deures, així 
com de l’ús de bases informàtiques per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 33  Dissabte 7 de febrer de 2015  Secc. I. Pàg. 2

El capítol III tracta de les actuacions de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, i 
comprèn aspectes referents a les actuacions inspectores, la planificació de les actuacions, 
el lloc i temps d’aquestes, els obligats en el procediment d’inspecció, els drets dels 
subjectes obligats, l’assistència de representants i assessors a les inspeccions, la iniciació 
i el desenvolupament de les actuacions inspectores, les facultats del personal inspector, 
la documentació de les actuacions inspectores, el valor probatori de les actes aixecades 
pel personal acreditat, la signatura de les actes de control, les actuacions complementàries, 
el deure d’auxili i col·laboració, els informes de les actuacions de control, el registre de les 
actuacions i, finalment, el deure de secret.

A causa del fet que aquest Reial decret transcendeix la mera regulació de l’activitat de 
control i inspecció i entra dins de l’activitat sancionadora reconeguda a l’Agència 
d’Informació i Control Alimentaris, s’ha inclòs en el Reglament el capítol IV, titulat 
«Conseqüències derivades de l’actuació inspectora», on es preveuen les regles generals 
d’actuació, així com les conseqüències que aquestes tenen en l’àmbit de les obligacions 
imposades per al manteniment dels sistemes d’informació, seguiment i anàlisi dels 
mercats; en els casos d’incompliments de pagament de les aportacions obligatòries a les 
organitzacions interprofessionals; de denúncies per incompliment del que disposa la 
Llei 12/2013, de 2 d’agost; d’irregularitats constatades en l’exercici de les seves funcions 
i, finalment, en els casos d’infracció a la normativa sobre el comerç.

Mitjançant aquest Reial decret no es despleguen les funcions de gestió i manteniment 
dels sistemes d’informació, seguiment i anàlisi i control dels mercats lactis mentre no les 
desplegui una altra norma reglamentària.

La disposició derogatòria única deroga el Reial decret 257/1999, de 12 de febrer, pel 
qual es regula la supervisió de les ajudes comunitàries a l’oli d’oliva i l’oliva de taula per 
l’Agència per a l’Oli d’Oliva.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de 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.

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 a la reunió del dia 6 de 
febrer de 2015,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Objecte i àmbit dels controls de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, per l’Agència 
d’Informació i Control Alimentaris

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir el règim de controls que és aplicable per 
l’Agència d’Informació i Control Alimentaris per comprovar el compliment del que disposa 
la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena 
alimentària. Així mateix, el Reial decret desplega les previsions d’aquesta Llei sobre 
l’activitat sancionadora reconeguda a l’Agència.

Article 2. Àmbit dels controls.

1. Els controls que porti a terme l’Agència d’Informació i Control Alimentaris tenen 
per finalitat:

a) Comprovar el compliment de les obligacions per part dels operadors dels sectors 
o mercats oleícoles (oli d’oliva i oliva de taula) i lactis, per assegurar la veracitat i integritat 
de les dades que s’incorporen als sistemes d’informació de mercats i per determinar 
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l’origen, la destinació i les característiques de les primeres matèries i els productes, en 
qualsevol fase de la cadena; així com la presa de mostres, el seguiment i el control de 
l’aplicació o destrucció final dels subproductes que no tinguin ús alimentari.

b) La constatació d’irregularitats que es posin de manifest en l’exercici de les seves 
funcions o com a conseqüència de les denúncies presentades i que suposin incompliments 
del que disposa la Llei 12/2013, de 2 d’agost.

2. Per al cas que l’Agència d’Informació i Control Alimentaris hagi de portar a terme 
alguna actuació en què les competències inspectores siguin concurrents amb la de 
qualsevol altra entitat, s’han de portar a terme prèviament els mecanismes de coordinació 
i col·laboració que siguin necessaris per a la seva realització, mitjançant els corresponents 
acords de col·laboració.

Article 3. Relacions amb altres administracions públiques.

1. L’Agència d’Informació i Control Alimentaris pot sol·licitar de la resta 
d’administracions públiques, especialment de les comunitats autònomes, la cooperació, 
l’assistència activa i la informació que necessiti per a l’exercici de les seves funcions de 
control. Per la seva banda, l’Agència, en l’exercici de les seves competències, pot portar a 
terme actuacions de col·laboració amb les comunitats autònomes.

2. Quan una administració pública conegui fets o circumstàncies que puguin suposar 
un incompliment del que disposa la Llei 12/2013, de 2 d’agost, perquè constitueix una 
infracció tipificada en aquesta, ho ha de posar en coneixement de l’Agència d’Informació i 
Control Alimentaris amb els elements probatoris que siguin procedents.

Article 4. Règim jurídic.

1. Les funcions, les facultats i les actuacions relacionades amb els controls per 
comprovar el compliment del que disposa la Llei 12/2013, de 2 d’agost, s’han de regir:

a) Per la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la 
cadena alimentària i normes que la despleguin.

b) Per l’Estatut de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, aprovat pel Reial 
decret 227/2014, de 4 d’abril.

c) Pel present Reial decret i per totes les altres disposicions que integrin l’ordenament 
jurídic vigent i siguin aplicables.

2. En tot cas, s’ha d’aplicar supletòriament la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; la Llei 47/2003, general 
pressupostària; per la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, i normes que les despleguin.

CAPÍTOL II

Els Serveis d’Inspecció de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris

Article 5. Personal inspector.

1. Les actuacions derivades de les funcions que assenyala l’article 2 les ha de dur a 
terme el personal funcionari de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, degudament 
acreditat pel seu director.
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2. En els casos en què el director ho consideri oportú, els funcionaris degudament 
acreditats de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris es poden auxiliar d’experts, 
tècnics i especialistes que siguin d’especial interès en les tasques de control. Aquests no 
tenen la consideració d’agents de l’autoritat i la seva activitat únicament se circumscriu a 
l’auxili i la col·laboració amb el personal inspector, a les ordres del qual exerceixen la 
seva labor.

Article 6. Situació del personal inspector.

1. Els funcionaris de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, degudament 
acreditats pel director per portar a terme les inspeccions, en l’exercici de les seves 
funcions, són considerats agents de l’autoritat, als efectes de la responsabilitat 
administrativa i penal dels qui els intimidin o els facin resistència o emprenguin o utilitzin 
força contra ells, de fet o de paraula, en actes de servei o amb motiu d’aquest.

2. L’exercici de la funció inspectora pel personal funcionari de l’Agència d’Informació 
i Control Alimentaris és incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o 
activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar el compliment estricte dels seus 
deures o comprometre’n la imparcialitat o independència.

Article 7. Principis d’actuació.

1. En l’exercici de les seves funcions, els funcionaris de l’Agència d’Informació i 
Control Alimentaris han d’informar els interessats, amb motiu de les actuacions 
inspectores, dels seus drets i deures, per facilitar-los el compliment de les seves 
obligacions.

2. El personal funcionari de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris degudament 
acreditat pel director de l’Agència s’ha d’abstenir d’intervenir en les actuacions, i ha 
d’informar el seu superior jeràrquic, quan concorri qualsevol dels motius a què es refereix 
l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

3. Han de guardar secret sobre els fets i totes les informacions de naturalesa 
confidencial de les quals hagin tingut coneixement.

4. La infracció de qualsevol dels deures de secret o sigil constitueix una falta 
administrativa greu, sense perjudici que per la seva naturalesa la conducta pugui ser 
constitutiva de delicte, d’acord amb el que preveu el Reglament de règim disciplinari dels 
funcionaris de l’Administració de l’Estat, aprovat pel Reial decret 33/1986, de 10 de gener.

Article 8. Ús de bases informàtiques per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris.

1. L’Agència d’Informació i Control Alimentaris està facultada per utilitzar, en les 
seves tasques de control, les bases de dades pròpies, així com per requerir l’auxili de les 
altres la titularitat i/o gestió de les quals correspongui a l’Administració General de l’Estat, 
i sol·licitar el subministrament de la informació que necessiti de conformitat amb el que 
disposen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre.

2. Les dades de caràcter personal que figurin en aquests sistemes, així com les que 
figurin en els fitxers automatitzats que pugui crear l’Agència d’Informació i Control 
Alimentaris, relacionades amb les seves activitats inspectores, no es poden usar per a 
finalitats diferents d’aquelles per a les quals s’hagin recollit les dades.

3. Els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter 
personal dels fitxers automatitzats que utilitzi l’Agència d’Informació i Control Alimentaris 
estan obligats al secret professional respecte d’aquestes i al deure de guardar-les.
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CAPÍTOL III

Actuacions de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris

Article 9. Disposicions generals.

1. Els resultats de qualsevol de les actuacions inspectores de l’Agència d’Informació 
i Control Alimentaris, degudament documentats, s’han d’utilitzar en tot cas amb vista al 
desenvolupament adequat de les funcions que aquesta té encomanades.

2. L’Agència d’Informació i Control Alimentaris, quan comprovi en l’exercici de les 
seves funcions l’incompliment, per algun operador de la cadena alimentària, de les 
obligacions que li incumbeixen, o indicis que impliquin una infracció administrativa d’acord 
amb el que disposa la Llei 12/2013, de 2 d’agost, ha de portar a terme les mesures 
corresponents que es recullen en el capítol IV d’aquest Reial decret.

3. Les dades, els informes o els antecedents obtinguts per l’Agència d’Informació i 
Control Alimentaris en les seves tasques de control només es poden utilitzar per als fins 
que té encomanats. Aquesta documentació no pot ser retirada de les dependències de 
l’Agència sense l’autorització preceptiva del director, sense perjudici del que preveu 
l’article 33 d’aquest Reial decret.

Article 10. Actuacions inspectores.

1. Les actuacions inspectores s’han de portar a terme per a l’aplicació correcta de la 
Llei 12/2013, de 2 d’agost.

2. Les actuacions de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris poden ser, entre 
d’altres, per a:

a) Analitzar les declaracions efectuades pels obligats a facilitar dades periòdiques a 
l’Agència d’Informació i Control Alimentaris en l’àmbit de la gestió i el manteniment dels 
sistemes d’informació, seguiment i anàlisi dels mercats oleícoles (oli d’oliva i olives de 
taula) i lactis.

b) Examinar la correspondència entre les dades que figurin a les denúncies 
presentades per les organitzacions dels sectors o mercats oleícoles (oli d’oliva i olives de 
taula), i les que donin els sistemes d’informació, seguiment i anàlisi dels mercats 
esmentats, als efectes d’iniciar i instruir els expedients sancionadors per incompliment en 
el pagament de les aportacions obligatòries a les esmentades organitzacions 
interprofessionals.

c) Comprovar que els operadors de la cadena alimentària compleixen les obligacions 
que estableix la Llei 12/2013, de 2 d’agost; pot portar a terme un procediment de presa de 
mostres en els casos que consideri oportuns.

d) Els altres controls que sol·liciti el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient en l’àmbit de les funcions que estableix l’Estatut de l’Agència d’Informació i 
Control Alimentaris.

3. Les actuacions d’obtenció d’informació s’han de dirigir al coneixement de les 
dades o antecedents de qualsevol naturalesa que estiguin en poder d’una persona o 
entitat i tinguin transcendència en el bon funcionament de la cadena alimentària.

4. Els funcionaris degudament acreditats per procedir a una inspecció han d’exercir 
els seus poders prèvia presentació d’una acreditació escrita del director de l’Agència 
d’Informació i Control Alimentaris que indiqui l’objecte i la finalitat de la inspecció, així com 
la data en què s’hagi de practicar.

5. En els casos en què s’hagi sol·licitat a l’autoritat judicial l’autorització corresponent 
per portar a terme les actuacions inspectores, aquesta s’ha de presentar als interessats 
per part dels inspectors designats pel director de l’Agència d’Informació i Control 
Alimentaris.
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6. L’Agència d’Informació i Control Alimentaris ha d’informar i assessorar, quan li 
sigui sol·licitat, els subjectes i les entitats objecte de les actuacions que assenyalen els 
apartats anteriors, en relació amb les obligacions que els incumbeixen, d’acord amb la 
Llei.

Article 11. Planificació de les actuacions.

1. L’exercici de les tasques de control encomanades a l’Agència d’Informació i 
Control Alimentaris s’ha d’adequar al Pla de control.

2. El Pla de control ha d’incloure els criteris que hagin de servir per seleccionar les 
actuacions inspectores de comprovació i investigació que s’hagin d’efectuar.

3. El Pla de control l’ha d’aprovar el director de l’Agència d’Informació i Control 
Alimentaris. S’han de comunicar al Consell Assessor de l’Agència, per al seu coneixement, 
els plans aprovats des de l’última reunió, amb el seu resultat.

4. Qualsevol addició o modificació del Pla de control, durant la seva execució, ha de 
ser aprovat pel director de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, i s’ha de justificar 
la seva necessitat de manera motivada, adjuntant les memòries o els informes necessaris.

5. El Pla de control s’ha de desenvolupar en plans de treball, en els quals s’han 
d’establir les actuacions inspectores de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, que 
han de tenir caràcter reservat i no han de ser objecte de publicitat.

6. S’ha de vetllar especialment perquè a través de l’activitat inspectora de l’Agència 
d’Informació i Control Alimentaris:

a) No es distorsioni la llibertat de mercat ni la lliure competència.
b) Es guardi la confidencialitat dels operadors inspeccionats i, si s’escau, sancionats.

Article 12. Lloc i temps de les actuacions.

1. Les actuacions de comprovació i investigació es poden dur a terme, segons els 
casos, al lloc on l’inspeccionat tingui el seu domicili social, despatx, oficina, magatzem o 
indústria; al lloc on radiqui l’explotació; a les mateixes dependències de l’Agència 
d’Informació i Control Alimentaris, o allà on hi hagi alguna prova, almenys parcial, relativa 
als fets que puguin ser rellevants per determinar l’existència d’infraccions a la Llei 12/2013, 
de 2 d’agost.

2. Les activitats d’inspecció de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris que es 
duguin a terme en les seves dependències han de tenir lloc dins de la jornada de treball 
vigent.

3. En cas que les activitats de control es duguin a terme en els locals de 
l’inspeccionat, s’ha d’observar, amb caràcter general, la jornada laboral d’oficina o de 
l’activitat que hi regeixi, sense perjudici que es pugui actuar de comú acord en altres 
hores i dies. En cas que, atesa la naturalesa de les comprovacions fetes, la interrupció de 
la inspecció pugui ocasionar greus perjudicis al resultat dels controls, aquella pot 
prosseguir durant el temps estrictament indispensable, una vegada conclosa la jornada 
laboral.

4. En cas que les activitats de control es duguin a terme en els locals de 
l’inspeccionat, i aquests siguin una explotació ramadera d’animals vius, s’ha d’observar, 
amb caràcter general, la normativa en matèria de benestar i sanitat animal, i s’ha d’adaptar 
l’activitat inspectora a la naturalesa d’una explotació ramadera, amb la finalitat de no crear 
cap perjudici als animals presents en aquesta.

5. L’Agència d’Informació i Control Alimentaris, a més, pot efectuar controls sense 
avisar, fins i tot fora de la jornada laboral de les empreses inspeccionades, sempre que, 
en aquest últim supòsit, tingui coneixement que s’estigui duent a terme alguna activitat a 
les instal·lacions dels subjectes o entitats obligats previstos en l’àmbit d’aplicació de la 
Llei 12/2013, de 2 d’agost.
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Article 13. Els obligats en el procediment d’inspecció.

1. Estan obligats a atendre el personal de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris 
degudament acreditat pel director per portar a terme inspeccions:

a) Els operadors que estiguin obligats a portar una comptabilitat de productes, així 
com a efectuar declaracions periòdiques a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris a fi 
que aquesta pugui gestionar i mantenir el sistema d’informació dels mercats oleícoles (oli 
d’oliva i olives de taula).

b) Els subjectes obligats al pagament de les aportacions obligatòries a les 
organitzacions interprofessionals o de productors, reconegudes pel Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient en els sectors o productes oleícoles (oli d’oliva i olives de 
taula) i lactis.

c) Els operadors de la cadena alimentària que estiguin inclosos en l’àmbit d’aplicació 
de la Llei 12/2013, de 2 d’agost.

d) Qualsevol persona física o jurídica que pugui proporcionar qualsevol classe de 
dades i informacions de què disposi sobre l’objecte de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, i que 
puguin ser necessàries amb l’objecte i la finalitat de la inspecció.

2. Els funcionaris de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris degudament 
acreditats pel director per portar a terme inspeccions poden exigir que s’acrediti la 
identitat, el caràcter i les facultats de la persona o persones amb el concurs i l’assistència 
de les quals s’hagin de dur a terme les actuacions.

Article 14. Drets dels subjectes obligats.

Els subjectes que siguin objecte d’algun control pels serveis d’inspecció de l’Agència 
d’Informació i Control Alimentaris tenen, sense perjudici dels que siguin reconeguts per la 
Llei, els drets següents:

a) A ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats, que els han de facilitar 
l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

b) A ser notificats de l’inici i de l’objecte de les actuacions inspectores. En els 
supòsits en què l’índole de la inspecció ho requereixi, perquè es tracta d’una actuació 
inopinada, la notificació de les actuacions de control s’ha d’efectuar en el moment que 
aquestes s’iniciïn.

c) A conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en els 
quals tinguin la condició d’interessats, i obtenir còpies de documents continguts en 
aquests tant en suport físic com informàtic; així com a un procediment sense dilacions 
indegudes.

d) A identificar les autoritats i el personal al servei de l’Agència d’Informació i Control 
Alimentaris sota la responsabilitat dels quals es tramitin les actuacions.

e) A obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les 
disposicions vigents imposin a les actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.

f) A formular al·legacions i a aportar documents en qualsevol fase del procediment, 
que ha de tenir en compte l’òrgan competent a l’hora de redactar la proposta de resolució.

Article 15. Assistència de representants i assessors a les inspeccions.

Els inspeccionats i els apoderats o representants dels operadors de la cadena 
alimentària poden intervenir en les actuacions inspectores que es facin davant d’ells, 
assistits per un assessor en els termes de l’article 85 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, que pot aconsellar el seu client. La presència dels assessors en cap cas es 
considera necessària per a la realització de les activitats inspectores, que s’ha de portar a 
terme, en tot cas, de conformitat amb les instruccions dictades pel director de l’Agència 
sobre això.
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Article 16. Iniciació i execució de les actuacions inspectores.

1. Les actuacions de control que porti a terme l’Agència d’Informació i Control 
Alimentaris es poden dur a terme:

a) Per iniciativa pròpia, com a conseqüència de les previsions que conté el Pla de 
control.

b) Per l’existència d’indicis raonables d’incompliment de la Llei 12/2013, de 2 
d’agost.

c) En virtut de denúncia.

2. L’Agència d’Informació i Control Alimentaris pot portar a terme, abans de procedir 
a l’obertura d’un expedient administratiu sancionador, una actuació preliminar, per tal de 
conèixer l’abast i les responsabilitats que puguin derivar del contingut de la denúncia.

3. Quan els funcionaris de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris degudament 
acreditats pel director per portar a terme inspeccions actuïn fora de les dependències de 
l’Agència, han d’acreditar la seva personalitat. També, a l’inici de les actuacions i en 
qualsevol moment del procediment a sol·licitud de l’interessat, han d’instruir-lo sobre el 
significat de les actuacions, del procediment a seguir, dels seus drets i de les obligacions i 
els deures que ha d’observar envers l’Agència.

4. Iniciades les actuacions inspectores, han de prosseguir fins a la seva terminació, 
d’acord amb la seva naturalesa i caràcter. Les actuacions inspectores s’han d’efectuar 
durant el temps que sigui necessari en cada jornada, d’acord amb les característiques 
pròpies de les comprovacions en curs. Si duren diversos dies, al terme de les actuacions 
de cada dia s’han de suspendre, i l’inspector ha de fixar el lloc, el dia i l’hora per a la seva 
represa, i ha de precintar si s’escau les dependències administratives.

5. El termini màxim de finalització de les actuacions és de sis mesos, sense perjudici 
que, per circumstàncies excepcionals o a causa de l’obstrucció dels controls per 
l’inspeccionat, el director de l’Agència pugui prorrogar aquest termini a proposta de 
l’inspector actuant, per un període no superior a tres mesos improrrogables.

6. El personal de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris degudament acreditat 
pel director per portar a terme inspeccions ha de practicar les seves actuacions procurant 
sempre pertorbar al mínim possible el desenvolupament normal de les activitats laborals, 
empresarials o professionals de l’obligat.

Article 17. Facultats del personal inspector.

1. D’acord amb el que estableix la disposició addicional primera, apartats 8 i 9, de la 
Llei 12/2013, de 2 d’agost, els funcionaris de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris 
degudament acreditats pel director per portar a terme inspeccions han de fer les 
actuacions d’inspecció i control a les entitats i operadors que se’ls ordeni, i en la seva 
actuació tenen les facultats següents, que han de ser sempre proporcionades a l’objecte 
de la seva actuació:

a) Accedir a qualsevol local, terreny, instal·lació o mitjà de transport utilitzats per les 
persones físiques o jurídiques sotmeses a control.

b) Verificar les existències dels seus magatzems, els productes obtinguts, els 
processos que s’apliquen i les instal·lacions, la maquinària i els equips utilitzats.

c) Accedir als llibres i documents relatius a l’activitat de l’entitat, sigui quin sigui el 
seu suport material, així com obtenir còpies o extractes, en qualsevol format i suport, 
d’aquests llibres i documents.

d) Retenir per un termini màxim de cinc dies els llibres o els documents esmentats a 
la lletra c) d’aquest apartat. Excepcionalment s’han de lliurar els originals quan no se’n 
pugui lliurar una còpia autenticada.

e) Precintar magatzems, instal·lacions, dipòsits, equips, vehicles, llibres o 
documents i altres béns de l’entitat durant el temps i en la mesura que sigui necessari per 
a la inspecció.
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f) Requerir a qualsevol representant o membre del personal al servei de la persona 
objecte de control les explicacions que consideri necessàries sobre les activitats, els 
processos, els materials o els documents relacionats amb l’objecte i la finalitat de la 
inspecció i guardar constància de les seves respostes.

g) Prendre mostres de primeres matèries, productes intermedis i acabats per 
determinar-ne la composició i les característiques, així com dels subproductes generats.

h) Estendre acta en la qual es reflecteixin les actuacions efectuades, la informació 
requerida i l’obtinguda, i els fets constatats.

2. L’exercici de les facultats que descriuen les lletres a) i e) requereix el consentiment 
exprés previ de l’afectat o, si no n’hi ha, la corresponent autorització judicial.

3. En qualsevol moment del procediment, es pot ordenar, d’ofici o a instància de 
part, que es mantinguin secretes les dades o els documents que es considerin 
confidencials, i formar-ne una peça separada.

4. Les actuacions inspectores s’han de donar per concloses quan, segons el parer 
dels inspectors, s’hagin obtingut les dades i les proves necessàries per fonamentar els 
actes que sigui procedent dictar, bé considerant correcta la situació de l’inspeccionat, o bé 
perquè es disposa dels elements necessaris per regularitzar-la d’acord amb el dret.

Article 18. Documentació de les actuacions inspectores.

1. Les actuacions dels serveis d’inspecció de l’Agència d’Informació i Control 
Alimentaris s’han de documentar en actes d’inspecció.

2. Són actes d’inspecció els documents que estenen els funcionaris inspectors de 
l’Agència d’Informació i Control Alimentaris amb la finalitat de recollir els resultats de les 
seves actuacions de comprovació i investigació sobre el terreny.

3. A les actes d’inspecció, s’hi han de consignar, almenys:

a) El lloc i la data de formalització.
b) La identificació personal dels inspectors que la subscriuen.
c) El nom i cognoms, número d’identificació fiscal i la signatura de la persona amb la 

qual s’estenen les actuacions i el caràcter o la representació amb què hi intervé.
d) Els fets constatats en l’actuació inspectora.
e) El detall de les actuacions portades a terme durant la inspecció.

4. El personal inspector ha d’expedir una còpia de l’acta, així com una relació de 
documents que s’hi annexin, als afectats.

Article 19. Valor probatori de les actes aixecades pels funcionaris.

D’acord amb el que disposa l’apartat 7 de la disposició addicional primera de la 
Llei 12/2013, les actes aixecades pels inspectors de l’Agència d’Informació i Control 
Alimentaris tenen el caràcter de document públic i, llevat que s’acrediti el contrari, fan 
prova dels fets que s’hi recullin.

Article 20. Signatura de les actes d’inspecció.

1. Les actes d’inspecció han d’anar signades per l’inspector o inspectors de 
l’Agència d’Informació i Control Alimentaris que hagin fet les actuacions corresponents, 
així com, si s’escau, per la persona amb la qual s’hagi fet el control, el seu representant o 
l’encarregat del local on hagi tingut lloc la inspecció.

2. La negativa dels inspeccionats a signar l’acta no impedeix que aquesta, una 
vegada signada per l’inspector o inspectors de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris 
acreditats per a la inspecció, tingui valor probatori, i s’hi ha de fer constar la negativa de 
l’inspeccionat a signar l’acta.

3. A l’acta s’hi ha d’adjuntar la relació dels documents dels quals s’hagi obtingut 
còpia, així com un exemplar d’aquesta, i, si s’escau, la relació dels documents que hagin 
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estat retinguts i traslladats temporalment a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris pel 
personal inspector, sigui quin sigui el seu suport material.

Article 21. Actuacions complementàries.

Quan l’índole de l’assumpte ho requereixi, els funcionaris de l’Agència d’Informació i 
Control Alimentaris, degudament acreditats pel seu director, poden sol·licitar, en el curs 
de les inspeccions, dades complementàries per completar les actuacions d’inspecció. Si 
l’obligat a complir aquest requeriment és el mateix inspeccionat, s’ha d’indicar a l’acta la 
documentació de què es tracti i el temps en què aquesta s’ha de remetre a l’Agència 
d’Informació i Control Alimentaris o posar a disposició dels inspectors actuants.

Article 22. Presa de mostres.

1. L’Agència d’Informació i Control Alimentaris pot prendre mostres, als efectes que 
preveu la Llei 12/2013, de 2 d’agost, en qualsevol fase de la cadena alimentària, dels 
productes.

2. Si, a la vista del resultat de les anàlisis practicades sobre aquests productes, es 
detecta un possible incompliment de la legislació aplicable en matèria agroalimentària o 
sanitària, l’Agència d’Informació i Control Alimentaris ho ha de comunicar tan aviat com 
sigui possible als organismes competents.

Article 23. Auxili i col·laboració.

1. D’acord amb el que estableix la disposició addicional primera, apartat 10 de la 
Llei 12/2013, de 2 d’agost, qualsevol persona física o jurídica queda subjecta al deure de 
col·laboració amb l’Agència d’Informació i Control Alimentaris i està obligada a 
proporcionar, a requeriment d’aquesta i a termini, qualsevol classe de dades i informacions 
de què disposi i que puguin ser necessàries amb l’objecte i la finalitat de la inspecció. 
Aquest termini és de deu dies, llevat que per la naturalesa del sol·licitat i les circumstàncies 
del cas es fixi de manera motivada un termini diferent.

2. L’incompliment de l’obligació de subministrar la informació que li sigui requerida 
es considera una infracció lleu d’acord amb el que disposa l’article 23.1.h) de la 
Llei 12/2013, de 2 d’agost. En el cas de reincidència es considera infracció greu o molt 
greu, d’acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l’article 23 de la Llei esmentada.

Article 24. Informe de les actuacions de control.

L’inspector o inspectors que han portat a terme les investigacions han d’emetre, en 
finalitzar el control, un informe en el qual s’han de recollir totes les actuacions portades a 
terme.

Article 25. Registre de les actuacions.

L’Agència d’Informació i Control Alimentaris ha de llistar, registrar i arxivar les seves 
actuacions inspectores en la forma que determini el director de l’organisme i amb el detall 
necessari per al degut control, constància i custòdia d’aquestes.

Article 26. Deure de secret.

Tots els qui tinguin part en les actuacions de control, inspecció o tramitació dels 
expedients sancionadors han de guardar secret sobre els fets i totes les informacions de 
naturalesa confidencial de les quals hagin tingut coneixement. Així mateix, han de guardar 
secret sobre les actuacions els qui les coneguin per raó de professió, càrrec o intervenció 
com a part, fins i tot després de cessar en les seves funcions.
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CAPÍTOL IV

Conseqüències derivades de l’actuació inspectora

Article 27. Regles generals d’actuació.

1. A la vista dels resultats que figurin en els informes de control, l’Agència 
d’Informació i Control Alimentaris, finalitzada l’activitat comprovadora inspectora, pot:

a) Advertir el subjecte responsable, quan les circumstàncies del cas ho aconsellin, 
en els casos en què de les comprovacions fetes no resulti la comissió d’una infracció 
administrativa, però sí inobservances o irregularitats que s’hagin de corregir.

b) Requerir el subjecte responsable perquè, en el termini que se li assenyali, adopti 
les mesures en vista al compliment de la normativa, fins i tot amb la seva justificació 
davant el funcionari actuant.

c) Portar a terme, en els casos d’infracció a la Llei 12/2013, de 2 d’agost, les 
actuacions administratives que corresponguin, d’acord amb el que disposen aquesta i els 
articles següents.

d) En els casos en què l’Agència d’Informació i Control Alimentaris tingui 
coneixement de presumptes infraccions d’acord amb el que disposa la normativa 
reguladora de defensa de la competència, o en matèria de comerç de productes 
agroalimentaris, ha de remetre les actuacions als organismes competents o als 
interessats, d’acord amb el que disposen els articles següents.

2. En l’exercici de les competències que s’han atribuït a l’Agència d’Informació i 
Control Alimentaris en matèria de procediment sancionador i amb la finalitat de 
salvaguardar els drets dels possibles afectats, aquesta ha d’actuar de conformitat amb el 
que estableixen sobre això la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i el Reglament del 
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial 
decret 1398/1993, de 4 d’agost.

Article 28. Actuacions en l’àmbit de les obligacions imposades per al manteniment 
dels sistemes d’informació, seguiment i anàlisi dels mercats.

1. En els casos en què l’Agència d’Informació i Control Alimentaris tingui constància 
de presumptes incompliments en l’àmbit de les obligacions establertes per a la gestió i el 
manteniment del sistema d’informació dels mercats oleícoles (olis d’oliva i olives de taula), 
ha de traslladar les actuacions a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on es trobi 
la indústria o l’operador responsable, i ha d’adjuntar la documentació necessària sobre 
els fets constatats i la seva valoració tècnica i jurídica, amb l’objectiu d’iniciar el 
procediment sancionador corresponent.

2. A aquests efectes, s’ha d’aplicar amb caràcter general 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, sense perjudici de la normativa pròpia de 
cada comunitat autònoma.

Article 29. Actuacions en els casos d’incompliments de pagament de les aportacions 
obligatòries a les organitzacions interprofessionals o de productors.

1. L’Agència d’Informació i Control Alimentaris ha d’iniciar i instruir, d’acord amb el 
seu propi règim, els expedients sancionadors per incompliments en el pagament de les 
aportacions obligatòries a les organitzacions interprofessionals o de productors, 
reconegudes pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en els productes o 
sectors oleícoles (oli d’oliva i olives de taula) i lactis, i ha de formular a les autoritats 
competents les propostes de resolució que corresponguin.

2. En les infraccions que preveu l’apartat anterior, l’impagament l’ha de denunciar 
l’organització interprofessional davant l’autoritat competent, la qual ha d’adjuntar la 
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documentació que acrediti que ha requerit el pagament als deutors, així com l’admissió a 
tràmit de la corresponent demanda judicial o, si s’escau, de la sol·licitud de laude arbitral.

3. No obstant això, quan l’aportació econòmica impagada o les quotes en què es 
desglossi es calculin sobre dades incloses en declaracions oficials a l’administració 
competent o constatades en les seves actuacions de control, no és necessari acreditar la 
presentació de la documentació esmentada en el paràgraf anterior, i a aquests efectes és 
suficient l’aportació d’una certificació estesa per l’òrgan administratiu encarregat de la 
gestió de les dades incloses en aquestes declaracions.

Article 30. Actuacions en els casos de denúncies per incompliment del que disposa 
la Llei 12/2013, de 2 d’agost.

1. L’Agència d’Informació i Control Alimentaris ha de fer les comprovacions que 
correspongui de les denúncies per incompliments del que disposa la Llei 12/2013, de 2 
d’agost, que els siguin presentades i ha d’instruir, en el cas que sigui de la seva 
competència, el corresponent procediment sancionador per formular la proposta de 
resolució que sigui procedent a l’autoritat competent, juntament amb les actuacions dutes 
a terme.

2. Als efectes de la iniciació d’un procediment sancionador, les denúncies que es 
presentin per presumpte incompliment de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, i que hagi de 
conèixer l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, han de complir els requisits que 
estableix el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, 
aprovat pel Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost.

3. En els casos en què sigui competent l’Agència d’Informació i Control Alimentaris 
per iniciar i instruir el procediment administratiu sancionador corresponent pels fets 
denunciats, l’Agència ha de comunicar al denunciant la iniciació o no del procediment, si 
la denúncia va acompanyada d’una sol·licitud d’iniciació.

Article 31. Actuacions en els casos d’irregularitats constatades en l’exercici de les seves 
funcions.

1. En cas que l’Agència d’Informació i Control Alimentaris constati, en l’exercici de 
les seves funcions, incompliments del que disposa la Llei 12/2013, de 2 d’agost, ha 
d’iniciar d’ofici, en cas que la competència per a la seva resolució correspongui a 
l’Administració General de l’Estat, el procediment sancionador que correspongui i, 
després de la instrucció corresponent, ha de proposar a l’autoritat competent la resolució 
que sigui procedent.

2. Si, de conformitat amb el que estableix l’article 26 de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, 
la competència és d’una comunitat autònoma, l’Agència ha de traslladar la informació que 
sigui procedent a l’òrgan competent d’aquesta.

Article 32. Actuacions en els casos d’infracció a la normativa sobre la defensa de la 
competència o del comerç.

1. Quan, de les comprovacions fetes per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, 
es dedueixi que els fets constatats en el curs dels controls efectuats poden ser constitutius 
d’alguna de les conductes que recullen els articles 1 al 3 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, 
de defensa de la competència, ha de traslladar les actuacions fetes a la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència, als efectes corresponents.

2. Quan, de les comprovacions fetes per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, 
es dedueixi que els fets constatats en el curs dels controls efectuats poden ser constitutius 
d’alguna de les infraccions que preveu la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del 
comerç detallista, ha de traslladar les actuacions dutes a terme a la comunitat autònoma 
competent, als efectes de la iniciació del procediment sancionador que correspongui.
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Disposició derogatòria única. Derogació del Reial decret 257/1999.

Queda derogat el Reial decret 257/1999, de 12 de febrer, pel qual es regula la 
supervisió de les ajudes comunitàries a l’oli d’oliva i l’oliva de taula per l’Agència per a l’Oli 
d’Oliva.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de 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 segona. Mercat lacti.

L’exercici de les funcions de control del mercat lacti a què es refereixen els 
articles 2.1.a) i 10.2 no s’ha de portar a terme mentre no es desplegui reglamentàriament.

Disposició final tercera. Facultat de desplegament.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per dictar totes les 
disposicions que siguin necessàries per desplegar i aplicar aquest Reial decret, i en 
particular per modificar el que disposen els articles 2, 10, 13 i 29 en aplicació del que 
disposa l’apartat 6, lletra a), de la disposició addicional primera de la Llei 12/2013, de 2 
d’agost.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de febrer de 2015.

FELIPE R.

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