
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 99  Dissabte 25 d'abril de 2015  Secc. I. Pàg. 1

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
4520 Reial decret 319/2015, de 24 d’abril, sobre declaracions obligatòries a efectuar 

per primers compradors i productors de llet i productes lactis de vaca, ovella i 
cabra.

El Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes 
agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, 
(CE) núm. 1307/2001 i (CE) núm. 1234/2007, estableix l’obligatorietat, per als primers 
compradors, de declarar mensualment davant l’autoritat competent la quantitat de llet 
crua que els hagi estat lliurada el mes anterior.

La Comissió Europea ha de tenir en compte els senyals del mercat per a l’adopció de 
decisions, i per a això necessita disposar d’informació sobre els volums de llet lliurats, per 
la qual cosa és necessari adoptar una disposició per garantir que els primers compradors 
comuniquen periòdicament aquesta informació als estats membres i que aquests 
n’informen la Comissió.

El sistema de declaracions mensuals, lligat a l’obligatorietat dels contractes entre els 
primers compradors i els productors en el sector lacti de conformitat amb el Reial decret 
1363/2012, de 28 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de les organitzacions 
de productors de llet i de les organitzacions interprofessionals en el sector lacti i 
s’estableixen les seves condicions de contractació, permet dotar el sector de més 
transparència, disposar d’informació sobre l’evolució del mercat, fer anàlisis del sector en 
un curt espai de temps, així com servir de suport per a la gestió i el control de les ajudes 
directes als agricultors en el marc de la política agrícola comuna; per garantir que tota la 
llet produïda pels ramaders és declarada, s’estableixen les declaracions anuals per als 
ramaders que comercialitzen llet o productes lactis directament al consumidor (venda 
directa).

L’obligatorietat d’aquestes declaracions ja està establerta a l’actual normativa nacional 
per al sector boví. Pel que fa als primers compradors de llet i productes lactis de vaca, 
aquesta obligació està regulada en el Reial decret 754/2005, de 24 de juny, pel qual es 
regula el règim de la taxa làctia. Pel que fa a primers compradors de llet i productes lactis 
d’ovella i cabra, aquesta obligació s’estableix en el Reial decret 115/2013, de 15 de febrer, 
sobre declaracions que han de dur a terme els compradors i els productors de llet i 
productes lactis d’ovella i cabra.

La desaparició de les quotes làcties permet que aquest sistema de declaracions es 
pugui regular d’una manera homogènia per a tot el sector lacti. Aquesta regulació conjunta 
contribueix a la simplificació i unificació de totes les declaracions en aquest àmbit.

Mitjançant aquest Reial decret es crea un sistema unificat d’informació en el sector 
lacti, que inclou un registre dels primers compradors, la informació de tots els contractes 
entre els primers compradors i els productors en el sector lacti de conformitat amb el Reial 
decret 1363/2012, de 28 de setembre, així com la informació de les declaracions 
obligatòries de lliuraments, que regula aquest Reial decret.

Per tal de disposar d’informació de la totalitat de la llet crua comercialitzada a 
Espanya, s’obliga també els productors en règim de venda directa, per destinar 
directament al consumidor tota o part de la seva producció o per elaborar i vendre els 
productes lactis en la pròpia explotació, a subministrar la informació anual referent a les 
quantitats produïdes en la seva explotació.

És necessari coordinar l’activitat de l’Administració General de l’Estat i els òrgans 
competents de les comunitats autònomes mitjançant una disposició que estableixi les 
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dades mínimes que han de contenir les declaracions mensuals per poder disposar d’una 
informació homogènia en el territori de l’Estat.

El sistema unificat d’informació en el sector lacti queda adscrit al Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, que és el responsable del seu funcionament coordinat. 
Aquest, en col·laboració amb les comunitats autònomes, ha d’establir els protocols tècnics 
necessaris per al funcionament correcte del sistema.

El primer comprador, o el productor en cas de venda directa, són responsables del 
manteniment degudament actualitzat de les dades que s’hi continguin, i de la seva 
veracitat i exactitud.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha d’utilitzar la informació 
continguda en el sistema per a l’enviament a la Comissió Europea de tota la informació 
que exigeixi la normativa comunitària en matèria de monitorització dels mercats de la llet.

Les autoritats competents poden establir els seus sistemes informàtics de tal manera 
que els compradors puguin fer les seves declaracions de conformitat amb el que estableix 
aquest Reial decret.

El sistema unificat d’informació en el sector lacti ha de ser accessible a tots els òrgans 
competents del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i de les comunitats 
autònomes, així com a productors i primers compradors, per a la informació que els 
competeix i sense perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal.

El règim sancionador en matèria de declaracions obligatòries en el sector lacti, 
juntament amb una modificació de l’existent en matèria de contractació obligatòria, està 
previst a la disposició addicional setena del Projecte de llei de denominacions d’origen i 
indicacions geogràfiques protegides d’àmbit territorial supraautonòmic, actualment en 
avançada tramitació.

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 24 
d’abril de 2015,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte:

a) Regular el sistema de declaracions obligatòries a efectuar:

i. Pels primers compradors de llet crua de vaca, ovella o cabra en desplegament del 
que disposa l’article 151 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats 
dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) 
núm. 234/79, (CE) núm. 1307/2001 i (CE) núm. 1234/2007.

ii. Pels productors de llet crua i productes lactis de vaca, ovella i cabra a Espanya 
que destinin directament al consumidor tota o part de la seva producció o elaborin 
productes lactis a l’explotació.

b) Desenvolupar el sistema unificat d’informació del sector lacti.

Article 2. Definicions.

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

a) Llet crua: la llet de vaca, ovella o cabra que no hagi estat escalfada a una 
temperatura superior a 40ºC ni sotmesa a un tractament d’efecte equivalent.
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b) Productor: qualsevol persona física o jurídica o qualsevol grup d’aquestes que 
produeixi i comercialitzi llet crua de vaca, ovella o cabra directament al primer comprador 
o faci vendes directes des de la seva explotació als consumidors de llet o productes lactis 
de vaca, ovella o cabra.

c) Equivalències pes/volum de la llet: als efectes de determinació en unitats de 
volum dels diferents tipus de llet, s’utilitza l’equivalència pes/volum següent:

1r Per a la llet de vaca: 1,030 quilograms = 1 litre.
2n Per a la llet d’ovella: 1,036 quilograms = 1 litre.
3r Per a la llet de cabra: 1,032 quilograms = 1 litre.

d) Primer comprador: qualsevol persona física o jurídica o grup d’aquestes que 
compra llet crua a productors de vaca, ovella i cabra per:

1r Sotmetre-la a recollida, envasament, emmagatzematge, refrigeració o 
transformació, encara que ho faci a compte d’un tercer, o

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

Tenen la consideració de primer comprador, als efectes de les declaracions mensuals 
obligatòries, les cooperatives ramaderes i les societats agràries de transformació que 
comercialitzin la llet dels seus socis per manament, i han d’estar registrades d’acord amb 
el que estableix l’article 4.

Article 3. Sistema unificat d’informació del sector lacti.

1. Es crea el sistema unificat d’informació del sector lacti (INFOLAC), que conté:

a) El registre de tots els primers compradors que operen en el sector lacti a Espanya.
b) La informació de tots els contractes entre els primers compradors i els productors 

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

c) La informació de les declaracions obligatòries de llet de conformitat amb aquest 
Reial decret.

2. El sistema unificat d’informació en el sector lacti queda adscrit al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que és el responsable del seu funcionament 
coordinat, i l’han de gestionar de manera descentralitzada les comunitats autònomes, en 
la forma que preveu aquest Reial decret.

3. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en col·laboració amb les 
comunitats autònomes, ha d’actualitzar els protocols tècnics necessaris per al 
funcionament correcte de les aplicacions informàtiques.

Article 4. Registre de primers compradors.

1. Tots els primers compradors de llet de vaca, ovella i cabra han d’estar inscrits en 
el registre de compradors establert a l’efecte i que ha de formar part del sistema 
d’informació que estableix l’article 3.

La inscripció l’ha de fer l’autoritat competent de la comunitat autònoma en què estigui 
ubicada la seu de l’adreça efectiva del comprador.

2. La inscripció s’ha de fer mitjançant la remissió a l’autoritat competent de la 
comunitat autònoma de la sol·licitud d’inscripció en el registre abans de l’inici de l’activitat, 
que ha de contenir com a mínim les dades que inclou l’annex I.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 99  Dissabte 25 d'abril de 2015  Secc. I. Pàg. 4

3. A la sol·licitud d’inscripció s’ha d’adjuntar la documentació següent:

1r Document acreditatiu del número d’identificació fiscal del comprador expedit per a 
la seva constància per l’Administració tributària o, en cas de persones físiques, el 
document d’identitat i l’autorització per a la seva verificació en el servei de verificació i 
consulta de dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

2n Document acreditatiu del número d’identificació fiscal del representant legal o 
voluntari expedit per a la seva constància per l’Administració tributària o, en cas de 
persones físiques, el document d’identitat i l’autorització per a la seva verificació en el 
servei de verificació i consulta de dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques.

3r Certificat d’alta en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors en els epígrafs 
relatius a explotacions ramaderes de boví, oví o cabrum, indústries làcties o 
comercialització de llet o productes lactis que corresponguin, d’acord amb la codificació 
d’activitat continguda en les tarifes de l’impost d’activitats econòmiques.

4t En el cas de les societats incloses en l’àmbit del text refós de la Llei de societats 
de capital, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol: Fotocòpia 
compulsada, o amb el caràcter d’autèntica, de l’escriptura de constitució i les seves 
modificacions, i certificat actualitzat del registre mercantil de tots els assentaments 
efectuats a l’entitat.

5è En el cas de cooperatives, certificat emès pel registre oficial de cooperatives que 
reculli tots els moviments registrats i la composició actualitzada del consell rector, o si 
s’escau, certificat emès pel president del consell rector que reculli la seva composició 
actualitzada, així com original, o còpia amb el caràcter d’autèntica, dels seus estatuts.

6è En el cas de les cooperatives a les quals sigui aplicable l’excepció que preveu 
l’article 12 del Reial decret 1363/2012, els estatuts o els acords de la cooperativa que 
continguin els elements obligatoris que ha de tenir el contracte.

7è En el cas d’altres persones jurídiques, diferents de les anteriors, certificat emès 
per l’òrgan rector, o la persona rectora d’aquestes, que reculli la composició actualitzada 
de membres, socis o components de l’entitat, i la composició actualitzada de l’òrgan rector 
si no és unipersonal, així com original, o còpia amb el caràcter d’autèntica, dels seus 
estatuts o del document fundacional de l’entitat.

8è Certificat d’estar al corrent de totes les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.

4. L’autoritat competent de la comunitat autònoma ha d’inscriure en el registre 
corresponent les sol·licituds en les quals figurin totes les dades consignades amb la 
documentació que consta a l’apartat anterior.

5. L’autoritat competent ha de remetre al comprador, una vegada inscrit, les claus 
d’accés al sistema d’informació establert en virtut de l’article 3 per a l’emplenament de les 
declaracions mensuals obligatòries de lliuraments de llet i el registre de contractes.

6. Tots els primers compradors de llet de vaca, ovella i cabra que ja estaven inscrits 
com a tals operadors pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el 31 de març 
de 2015 queden automàticament incorporats al nou registre de compradors.

Els primers compradors que iniciïn la seva activitat amb posterioritat al 31 de març de 
2015 s’han de donar d’alta en aquest registre de compradors; per a això han de sol·licitar 
la inscripció d’acord amb el que preveuen els apartats 2 i 3.

7. Qualsevol modificació en les dades subministrades per a la inscripció en el 
registre s’ha de comunicar a l’autoritat competent en el termini màxim dels quinze dies 
següents després de la seva modificació.

8. El primer comprador ja inscrit que cessi en l’activitat ha d’instar la baixa en el 
registre. Així mateix aquesta es pot practicar d’ofici, prèvia notificació a l’interessat, per 
inactivitat al llarg d’un any natural.
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Article 5. Declaració de contractes.

1. Tots els contractes formalitzats entre primers compradors i productors s’han de 
registrar en el sistema informàtic que preveu l’article 3, en les condicions previstes i 
respectant el termini establert a l’article 16 del Reial decret 1363/2012, de 28 de setembre, 
i sempre abans de començar el lliurament de la llet objecte del contracte.

2. El sistema informàtic ha d’assignar automàticament, una vegada gravat el 
contracte o l’acord cooperatiu o associatiu, un codi identificatiu d’aquests.

Article 6. Declaracions obligatòries de lliuraments i vendes directes de llet.

1. Tots els primers compradors de llet crua de vaca, ovella i cabra han de presentar, 
en els primers vint dies del mes, la declaració, mitjançant els procediments informàtics 
establerts a l’efecte, on es comptabilitzin totes les quantitats de llet crua subministrada 
pels productors el mes immediatament anterior, fins i tot en el supòsit de no haver fet 
lliuraments, cas en què la quantitat reflectida ha de ser «0».

2. La declaració esmentada ha de contenir, almenys, la informació que estableixen 
els annexos II, III i IV.

3. Als efectes de l’emplenament dels annexos esmentats s’han d’utilitzar les 
equivalències pes/volum de la llet que estableix l’article 2 d’aquest Reial decret.

4. Tots els lliuraments de llet han d’estar vinculats a un contracte, registrat de 
conformitat amb el que estableix l’article 5 d’aquest Reial decret, i en la declaració s’ha de 
fer constar el codi identificatiu del contracte al qual fa referència l’article 5.5.

5. Els productors que destinin directament al consumidor tota o part de la seva 
producció o elaborin productes lactis de vaca, ovella o cabra a l’explotació (venda directa), 
queden obligats a incorporar en els primers vint dies del mes de gener de l’any següent 
una declaració anual per cadascuna de les espècies, si s’escau, mitjançant els 
procediments informàtics establerts a l’efecte o per algun dels mitjans que preveu l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, o mitjançant els procediments que amb 
aquesta finalitat estableixi l’òrgan competent, on s’han de comptabilitzar les quantitats de 
llet produïdes a l’explotació l’any natural immediatament anterior que s’hagin destinat a la 
venda directa. La declaració esmentada ha de contenir, almenys, la informació que 
estableix l’annex V.

6. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de posar a disposició 
del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de l’aplicació informàtica 
establerta, la informació continguda en les declaracions a què es refereixen els apartats 
anteriors amb el contingut i el format que es disposin a l’efecte.

7. Els primers compradors i els productors han de conservar tots els documents 
justificatius dels lliuraments corresponents a un any natural durant, almenys, dos anys 
comptats a partir del final de l’any al qual corresponguin. Aquesta documentació ha d’estar 
a disposició de l’autoritat competent, a la qual s’ha de remetre quan aquesta ho sol·liciti a 
fi de comprovar la veracitat de la informació continguda en el sistema.

8. El Fons Espanyol de Garantia Agrària ha de comunicar a la Comissió Europea les 
dades de lliuraments mensuals de llet de vaca abans del dia 25 del mes següent al qual 
estiguin referides.

Article 7. Pla de control.

1. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de coordinar amb les 
comunitats autònomes, a través de l’òrgan de coordinació corresponent, l’elaboració d’un 
pla de control, del qual poden ser objecte tots els primers compradors de llet crua de 
vaca, ovella o cabra i els productors.

Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de dur a terme els controls 
oficials als productors i als primers compradors les explotacions o la seu de l’adreça 
efectiva dels quals, respectivament, estiguin ubicades en el seu territori.
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2. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de remetre la informació 
sobre el resultat dels controls oficials efectuats al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient pel sistema establert a l’efecte.

Article 8. Règim sancionador.

1. Les infraccions contra el que disposa aquest Reial decret s’han de sancionar de 
conformitat amb la norma que amb rang de llei reguli el règim sancionador en matèria de 
declaracions obligatòries i de contractes en el sector de la llet i els productes lactis, sense 
perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que puguin concórrer.

2. L’autoritat competent és la que preveu l’article 26, apartats 1 i 2, de la Llei 12/2013, 
de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària; i en 
matèria de declaracions obligatòries, és l’òrgan competent a l’efecte de la comunitat 
autònoma en què es va presentar la sol·licitud a què es refereix l’article 4.

Disposició addicional única. Contenció de la despesa.

Les mesures que inclou aquest Reial decret s’han d’atendre amb les dotacions 
pressupostàries existents, i no poden suposar un increment de dotacions ni de retribucions 
ni d’altres despeses de personal.

Disposició transitòria primera. Taxa làctia.

No obstant el que preveu la disposició derogatòria única, el Reial decret 754/2005, de 
24 de juny, pel qual es regula el règim de la taxa làctia, és aplicable en allò que no s’oposi 
al present Reial decret fins a la finalització de les actuacions de gestió, control, liquidació, 
pagament i recaptació, relatives al període de taxa làctia 2014-2015.

Disposició transitòria segona. Declaracions obligatòries de llet.

1. No obstant el que preveu la disposició derogatòria única, mentre no estigui 
operatiu el sistema unificat d’informació del sector lacti que estableix l’article 3, és 
aplicable el sistema de comunicació de les declaracions de lliuraments establert per a 
boví, oví i cabrum en les normes corresponents.

S’ha d’informar els interessats sobre l’operativitat de la base de dades esmentada, 
mitjançant la publicació d’un anunci a la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient, a l’apartat sector ramader.

2. Els primers compradors de llet d’ovella i cabra que hagin fet declaracions durant 
tot o part dels anys 2013 i 2014 han d’aportar a l’autoritat competent la documentació que 
estableix a l’efecte l’article 4 d’aquest Reial decret, en el termini de sis mesos a partir de 
la seva entrada en vigor.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les normes següents:

a) El Reial decret 115/2013, de 15 de febrer, sobre declaracions que han de dur a 
terme els compradors i els productors de llet i productes lactis d’ovella i cabra.

b) Reial decret 754/2005, de 24 de juny, pel qual es regula el règim de la taxa làctia.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de 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.
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Disposició final segona. Facultat de modificació.

S’autoritza la persona titular del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a 
dictar totes les disposicions que siguin necessàries per modificar els annexos i les dates 
que conté aquest Reial decret per tal d’adequar-los a la normativa de la Unió Europea.

Disposició final tercera. Entrada en vigor i aplicació.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», i és aplicable des de l’1 d’abril de 2015.

Madrid, 24 d’abril de 2015.

FELIPE R.

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 99  Dissabte 25 d'abril de 2015  Secc. I. Pàg. 8

ANNEX I

 

   

 

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ REGISTRE COMPRADORS 
 

 COMPRADOR LLET DE VACA    □ 

 COMPRADOR LLET D'OVELLA  □ 

 COMPRADOR LLET DE CABRA  □ 
 
SR.: 
NIF: Amb domicili a:  
Actuant en nom propi / en representació de: 
Amb NIF: i domicili social a: 
Localitat: Municipi: 
Província: Codi postal: 
Telèfon:                                           Fax:                       Correu electrònic: 
I amb instal·lacions a: 
Localitat i província carrer i número Codi postal 
   
   
   

 
SOL·LICITA: la inscripció en el registre de compradors de llet de vaca, ovella i cabra a què 
es refereix el present Reial decret, pel qual es regulen les declaracions obligatòries a 
efectuar pels primers compradors i productors de llet i productes lactis de vaca, ovella i 
cabra. 

ES COMPROMET: 

A mantenir a disposició de l'autoritat competent la documentació comercial i la informació 
complementària justificativa, durant almenys dos anys, a comptar del final de l'any al qual 
corresponguin. 
A presentar en les dates reglamentàries les declaracions que es determinin. 
A sotmetre's als controls i a facilitar tots els documents, els justificants i/o les dades 
relacionats amb els lliuraments de llet. 
 
DOCUMENTACIÓ QUE APORTA: 
 
- Fotocòpia compulsada o amb el caràcter d'autèntica del NIF del comprador, o autorització 

per a la seva verificació en el servei de verificació i consulta de dades del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques. 

 

- Fotocòpia compulsada o amb el caràcter d'autèntica del NIF del representant legal o 
voluntari o autorització per a la seva verificació en el servei de verificació i consulta de 
dades del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 

 

- Fotocòpia compulsada o amb el caràcter d'autèntica del document que acrediti la 
representació legal o voluntària, si s'escau. 

 
- Certificat d'alta a l'impost d'activitats econòmiques en els epígrafs relatius a explotacions 

ramaderes de boví, oví o cabrum, indústries làcties o de comercialització de llet o 
productes lactis. 
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- En el cas de les societats incloses en l'àmbit del text refós de la Llei de societats de capital, 
aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol: fotocòpia compulsada, o 
amb el caràcter d'autèntica, de l'escriptura de constitució i les seves modificacions, i 
certificat actualitzat del registre mercantil de tots els assentaments efectuats a l'entitat. 

 

-  En el cas de cooperatives, certificat emès pel registre oficial de cooperatives que reculli 
tots els moviments registrats i la composició actualitzada del consell rector, o si s'escau, 
certificat emès pel president del consell rector que reculli la seva composició actualitzada, 
així com original, o còpia amb el caràcter d'autèntica, dels seus estatuts. 

 

-  En el cas de les cooperatives a les quals sigui aplicable l'excepció que preveu l'article 12 
del Reial decret 1363/2012, els estatuts o els acords de la cooperativa que continguin els 
elements obligatoris que ha de tenir el contracte. 

 

-  En el cas d'altres persones jurídiques, diferents de les anteriors, certificat emès per l'òrgan 
rector, o la persona rectora d'aquestes, que reculli la composició actualitzada de membres, 
socis o components de l'entitat, i la composició actualitzada de l'òrgan rector si no és 
unipersonal, així com original, o còpia amb el caràcter d'autèntica, dels seus estatuts o del 
document fundacional de l'entitat. 

 

- Certificat d'estar al corrent de totes les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

 
 

 
____________________________,  _____ de ______________________ de 201_ 

 
 

Signatura i segell de l'entitat Autoritat competent de la comunitat autònoma
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ANNEX II

 

    

 
 

DECLARACIÓ MENSUAL COMPRADORS DE LLET DE VACA 
 

 
 
 

 
DADES IDENTIFICATIVES DEL COMPRADOR:                                
 
DNI/NIF COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DOMICILI LOCALITAT MUNICIPI CP C. AUTÒNOMA 

       
 

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRODUCTOR QUE FA ELS LLIURAMENTS 

DNI/NIF COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DOMICILI LOCALITAT MUNICIPI CP 

      
(*) 

Litres lliurats Identificador núm. contracte 11 TIPUS PREU2 
   

Litres lliurats Identificador núm. contracte 2 TIPUS PREU 
   
 

MITJANA MATÈRIA GRASSA3 
(% amb dos decimals) 

MITJANA PROTEÏNA 4 
(% amb dos decimals) 

IMPORT TOTAL ABONAT5 
(€ amb dos decimals) 

   
 

                                                           
1 S'ha de fer constar el número de contracte que assigni la base de dades de contractes quan es procedeixi al seu registre. 
2 Fix, variable, mixt 
3 Percentatge (%) de matèria grassa: és la quantitat de matèria grassa que forma part de la composició de la llet, expressada en tant per cent en pes, 
amb dos decimals. S'ha d'indicar la mitjana de matèria grassa ponderada corresponent al mes de què es tracti segons la informació continguda en els 
butlletins d'anàlisis oficials. 
4 Percentatge (%) proteïna: expressa el contingut de proteïna de la llet. S'ha d'indicar la mitjana de proteïna corresponent al mes de què es tracti 
segons la informació continguda en els butlletins d'anàlisis oficials. En tot cas, amb dos decimals. 
5 Import abonat al productor: és la quantitat abonada al productor exclusivament per la compra de llet, tenint en compte bonificacions i penalitzacions 
per qualitat o altres conceptes i excloent-ne l'impost sobre el valor afegit o l'impost general indirecte canari. 
(*) Només s'ha d'emplenar la informació de dos contractes quan un finalitzi abans de l'últim dia del mes. 

ANY: MES: 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 99  Dissabte 25 d'abril de 2015  Secc. I. Pàg. 11

ANNEX III
 

 
DECLARACIÓ MENSUAL COMPRADORS LLET D'OVELLA 

 
 

 
 
 
 

DADES IDENTIFICATIVES DEL COMPRADOR:   

DNI/NIF COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DOMICILI LOCALITAT MUNICIPI CP C. AUTÒNOMA 

       
 

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRODUCTOR QUE FA ELS LLIURAMENTS 

DNI/NIF COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DOMICILI LOCALITAT MUNICIPI CP 

      
(*)
Litres lliurats (A) Identificador núm. contracte 16 Tipus preu7 
   

Litres lliurats Identificador núm. contracte 2 Tipus preu 
   
 

Valor mitjà mensual del grau8 
(% amb dos decimals) 

Import total abonat9 (B) 
(€ amb dos decimals) 

Import mitjà (€/l)10   (B/A) 
(€ amb dos decimals) 

Euros/hectograu11 
(€ amb dos decimals) 

    
 

                                                           
6 S'ha de fer constar el número de contracte que assigni la base de dades de contractes quan es procedeixi al seu registre. 
7 Fix, variable, mixt 
8 Grau: punt percentual d'extracte sec formatger (ESF) de greix més proteïna, de cada litre de llet d'ovella i cabra. Aquest valor es pot expessar en 
hectograus, que és el valor percentual en 100 litres de llet. S'ha d'indicar la mitjana mensual ponderada de les compres de llet corresponents al mes de 
què es tracti continguda en els butlletins d'anàlisis oficials. 
9 Import total abonat al productor: és la quantitat abonada al productor exclusivament per la compra de llet, tenint en compte bonificacions i 
penalitzacions per qualitat o altres conceptes i excloent-ne l'impost sobre el valor afegit o l'impost general indirecte canari 
10 L'import mitjà abonat en euros/litre és el resultat de dividir l'import total abonat entre la quantitat de litres lliurats. 
11 Preu per grau: preu per cada punt percentual d'extracte sec formatger (ESF), de greix i proteïna, referit a un litre de llet. Preu per hectograu: preu per 
cada punt percentual d'extracte sec formatger (ESF), de greix i proteïna, referit a 100 litres de llet. 
(*) Només s'ha d'emplenar la informació de dos contractes quan un finalitzi abans de l'últim dia del mes. 

ANY MES 
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ANNEX IV
 
 

 
DECLARACIÓ MENSUAL COMPRADORS LLET DE CABRA 

 
 

 
 
 
 

DADES IDENTIFICATIVES DEL COMPRADOR:  

DNI/NIF COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DOMICILI LOCALITAT MUNICIPI CP C. AUTÒNOMA 

       
 

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRODUCTOR QUE FA ELS LLIURAMENTS 

DNI/NIF COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DOMICILI LOCALITAT MUNICIPI CP 

      
(*)
Litres lliurats (A) Identificador núm. contracte 12 Tipus preu13 
   

Litres lliurats Identificador núm. contracte 2 Tipus preu 
   
 

Valor mitjà mensual del grau 14(%) 
(% amb dos decimals) 

Import total abonat15  (B) 
(€ amb dos decimals) 

Import mitjà (€/l)16  (B/A) 
(€ amb dos decimals) 

Euros/hectograu17 
(€ amb dos decimals) 

    
 

 

                                                           
12 S'ha de fer constar el número de contracte que assigni la base de dades de contractes quan es procedeixi al seu registre. 
13 Fix, variable o mixt 
14 Grau: punt percentual d'extracte sec formatger (ESF) de greix més proteïna, de cada litre de llet d'ovella i cabra. Aquest valor es pot expessar en 
hectograus, que és el valor percentual en 100 litres de llet. S'ha d'indicar la mitjana mensual ponderada de les compres de llet corresponents al mes de 
què es tracti continguda en els butlletins d'anàlisis oficials. 
15 Import total abonat al productor: és la quantitat abonada al productor exclusivament per la compra de llet, tenint en compte bonificacions i 
penalitzacions per qualitat o altres conceptes i excloent-ne l'impost sobre el valor afegit o l'impost general indirecte canari 
16 L'import mitjà abonat en euros/litre és el resultat de dividir l'import total abonat entre la quantitat de litres lliurats. 
17 Preu per grau: preu per cada punt percentual d'extracte sec formatger (ESF), de greix i proteïna, referit a un litre de llet. Preu per hectograu: preu per 
cada punt percentual d'extracte sec formatger (ESF), de greix i proteïna, referit a 100 litres de llet. 
(*) Només s'ha d'emplenar la informació de dos contractes quan un finalitzi abans de l'últim dia del mes. 

ANY MES 
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ANNEX V

FULL RESUM DE VENDES DIRECTES 
 

Declaració anual obligatòria de llet comercialitzada pels productors 
 
 
 
 
 

TIPUS DE LLET:     VACA  □         OVELLA  □        CABRA  □ 
 
IDENTIFICACIÓ DEL PRODUCTOR: 

 

DNI/NIF COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DOMICILI LOCALITAT MUNICIPI CP 

      
TELÈFON FAX CORREU ELECTRÒNIC 

   

 
 

LITRES DE LLET DESTINATS A VENDA DIRECTA 
(S'inclou llet venuda directament al consum 

i litres de llet transformats en productes lactis) 
 

 
MESOS LITRES 

GENER  

FEBRER  

MARÇ  

ABRIL  

MAIG  

JUNY  

JULIOL  

AGOST  

SETEMBRE  

OCTUBRE  

NOVEMBRE  

DESEMBRE  

ANY: 
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