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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
7775 Reial decret 637/2015, de 10 de juliol, pel qual s’aplica a Espanya el 

Reglament d’execució (UE) núm. 2015/517, de la Comissió, de 26 de març de 
2015, que modifica el Reglament (CE) núm. 595/2004, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1788/2003, del Consell, pel 
qual s’estableix una taxa en el sector de la llet i dels productes lactis.

Mitjançant el Reglament d’execució (UE) núm. 2015/517 de la Comissió, de 26 de 
març de 2015, que modifica el Reglament (CE) núm. 595/2004, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1788/2003 del Consell, pel qual 
s’estableix una taxa en el sector de la llet i dels productes lactis, les disposicions del qual 
es van incorporar al Reglament (CE) 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, 
s’estableix la possibilitat, per als estats membres, i a fi de reduir la càrrega financera per 
als productors que han de pagar una taxa per excedents en relació amb el període de taxa 
làctia 2014/15, de decidir percebre l’import degut segons un règim de pagament escalonat.

La situació crítica que travessa el sector lacti fa imprescindible fer ús d’aquesta 
possibilitat, que ha de permetre als productors amb dificultats financeres fer front de 
manera escalonada al pagament de la taxa sense interessos.

El benefici financer d’aquest escalonament constitueix, segons disposa el Reglament 
d’execució (UE) núm. 2015/517 de la Comissió, de 26 de març de 2015, una ajuda 
de minimis en el sector agrari, que es concedeix d’acord amb el Reglament (UE) 
núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels 
articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis 
en el sector agrícola que resulta d’aplicar a la quantitat que s’escalona en els exercicis 2016 
i 2017, el tipus de base en vigor a 1 d’octubre de 2015 més un punt percentual, d’acord 
amb la comunicació de la Comissió relativa al mètode de fixació dels tipus de referència i 
actualització (2008/C 14/02).

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats. Així mateix, ha emès informe el Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 10 de juliol de 2015,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte aplicar a Espanya el Reglament d’execució (UE) 
núm. 2015/517 de la Comissió, de 26 de març de 2015, que modifica el Reglament (CE) 
núm. 595/2004, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 
núm. 1788/2003 del Consell, pel qual s’estableix una taxa en el sector de la llet i dels 
productes lactis.

Article 2. Pagament escalonat.

El pagament de l’import en concepte de taxa làctia, per part dels compradors i 
ramaders de venda directa que hagin sobrepassat la seva quota en el període de taxa 
làctia 2014/2015, s’ha d’efectuar de la manera següent:

a) El primer pagament, per un import almenys d’un terç del total, venç com a molt 
tard el 30 de setembre de 2015.
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b) El segon pagament, per un import almenys d’un terç del total, venç com a molt tard 
el 30 de setembre de 2016.

c) El tercer i últim pagament, per un import de la quantitat restant, venç com a molt 
tard el 30 de setembre de 2017.

Article 3. Requisits i obligacions.

1. S’entén que s’acullen al pagament escalonat tots els compradors o ramaders de 
venda directa que no hagin manifestat la seva intenció en contra al Fons Espanyol de 
Garantia Agrària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, abans de l’1 de 
setembre de 2015, o que no abonin d’una sola vegada, abans del 30 de setembre de 2015, 
la quantitat total en concepte de taxa en el sector de la llet i els productes lactis.

2. En el cas de pagament escalonat, els compradors han de repercutir als productors 
les quantitats ingressades en percentatges idèntics a aquells en què hagin fet els ingressos 
d’acord amb l’article 2, llevat d’acord exprés entre les parts.

3. En el cas que el ramader, de conformitat amb el que preveu l’article 4 apartat 3, 
renunciï a l’aplicació del pagament escalonat, ha d’abonar la totalitat de l’import pendent al 
comprador per ingressar-lo al Fons Espanyol de Garantia Agrària abans de les dates que 
preveu l’article 2.

Article 4. Ajuda de minimis.

1. El benefici financer es considera com una ajuda d’Estat als efectes que preveu el 
Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a 
l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les 
ajudes de minimis en el sector agrícola, per l’import corresponent a aplicar a la quantitat 
pendent de pagament l’1 d’octubre de 2015 el tipus de base en vigor a 1 d’octubre de 2015 
més un punt percentual, d’acord amb la comunicació de la Comissió relativa al mètode de 
fixació dels tipus de referència i actualització (2008/C 14/02).

2. En cas que un ramader hagi rebut per qualsevol concepte ajudes de minimis 
d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, l’import de les quals arribi 
als 15.000 euros en qualsevol període dins de tres exercicis fiscals consecutius, no es pot 
acollir al pagament escalonat.

A aquests efectes, els compradors han de sol·licitar dels productors una declaració 
responsable respecte de si estan en la situació esmentada o no als efectes de poder-se 
acollir al pagament escalonat o no i, en cas de poder-s’hi acollir, de la quantitat corresponent 
a abonar en cada exercici.

3. No obstant el que preveuen aquest article i l’apartat 1 de l’article 3, els productors 
poden renunciar en qualsevol moment a aquesta possibilitat de pagament escalonat, i ho 
han de comunicar al Fons Espanyol de Garantia Agrària del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, respectivament, abans del 15 de setembre de 2015, el 15 de 
setembre de 2016, o el 15 de setembre de 2017. En aquest cas, el Fons Espanyol de 
Garantia Agrària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de procedir a 
exigir al comprador el pagament de l’import que resti d’abonar a la part alíquota 
corresponent als productors esmentats, i aquests l’han de fer com a molt tard el 30 de 
setembre de l’any en què es procedeixi a la renúncia.

Així mateix, els ramaders de venda directa poden renunciar en qualsevol moment a 
aquesta possibilitat de pagament escalonat, i ho han de comunicar al Fons Espanyol de 
Garantia Agrària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, respectivament, 
abans del 15 de setembre de 2015, el 15 de setembre de 2016, o el 15 de setembre 
de 2017. En aquest cas, els ramaders de venda directa esmentats han d’abonar la quantitat 
que resti, com a molt tard, el 30 de setembre de l’any en què es procedeixi a la renúncia.

Article 5. Incompliments.

En cas d’incompliment del que preveu aquest Reial decret, i sense perjudici del règim 
sancionador aplicable, es perd el dret al pagament escalonat de la taxa, i s’ha de procedir 
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al pagament immediat de les quantitats pendents més els interessos de demora 
corresponents.

Disposició addicional primera. Contenció de la despesa.

Les mesures que inclou aquesta norma no poden suposar un increment de dotacions 
ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició addicional segona. Normativa aplicable.

En tot el que no preveu expressament aquest Reial decret, és aplicable el que estableix 
el 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 del que disposa l’article 149.1.13a de la 
Constitució espanyola, que reserva a l’Estat la competència en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de juliol de 2015.

FELIPE R.

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