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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

6015 Reial decret 532/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen el reconeixement i 
el funcionament de les organitzacions de productors del sector de fruites i 
hortalisses.

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. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, regula les organitzacions de productors i les 
associacions d’aquestes en els sectors agrícoles, i estableix una sèrie de particularitats per 
a les del sector de les fruites i hortalisses.

Com a desplegament del Reglament esmentat, la Comissió ha adoptat el Reglament 
delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017, pel qual es completa el 
Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als 
sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses transformades, es completa 
el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les 
sancions que s’han d’aplicar en aquests sectors i es modifica el Reglament d’execució 
(UE) núm. 543/2011, de la Comissió, i el Reglament d’execució (UE) 2017/892, de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del 
Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, en els sectors de 
les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses transformades. Tots dos reglaments, en 
vigor des dels set dies de la seva publicació en el «Diari Oficial de la Unió Europea», han 
substituït i derogat la normativa de la Comissió que regulava les organitzacions de 
productors i les associacions d’organitzacions de productors del sector de les fruites i 
hortalisses; en concret, el Reglament (UE) núm. 543/2011, de la Comissió, de 7 de juny de 
2011, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007, 
del Consell, en els sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses 
transformades.

Els nous reglaments han introduït nombrosos canvis en el reconeixement i el 
funcionament de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses i de les seves 
associacions. Aquests canvis, juntament amb les nombroses interpretacions fetes per la 
Comissió a través de les seves auditories, i com a respostes a les preguntes formulades 
pels estats membres, fan necessària una adaptació de la normativa bàsica que regula 
aquestes figures al Regne d’Espanya; en concret, del Reial decret 1972/2008, de 28 de 
novembre, sobre reconeixement d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses. Per 
això, per tal de donar més seguretat jurídica a les comunitats autònomes i al mateix sector, 
i a causa del nombre de canvis a què s’hauria de sotmetre l’esmentat Reial decret 
1972/2008, el qual ja ha estat modificat en diverses ocasions, per tal de donar claredat als 
aspectes que regula, es considera necessari derogar-lo i substituir-lo per un nou text.

El contingut del present Reial decret s’ajusta als principis que preveu l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. Així, d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, es justifica aquesta 
norma en la necessitat d’adequar la nostra normativa a la de la Unió Europea, i evitar 
possibles correccions financeres davant d’un reconeixement inadequat d’organitzacions de 
productors que apliquin programes operatius.

Atès que el règim d’autorització prèvia es preveu a la normativa de la Unió Europea 
esmentada, es compleix el principi de proporcionalitat, i els aspectes regulats es limiten al 
mínim imprescindible per complir aquesta normativa.
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Com s’ha exposat, davant la necessitat de fer diversos canvis en el Reial decret 
anterior, s’opta per una única regulació, en què s’integren els aspectes essencials del 
reconeixement de les organitzacions de productors.

Finalment, en aplicació del principi d’eficiència, es limiten les càrregues administratives 
a les imprescindibles, sense que variïn davant de la regulació actual.

En l’elaboració del present Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes, així 
com les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, 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 26 de maig de 2017,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions preliminars

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. L’objecte del present Reial decret és establir la normativa bàsica de l’Estat que 
regula el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de productors del sector 
de les fruites i hortalisses, i d’associacions d’aquestes, establertes pel 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. 1037/2001 i 
(CE) núm. 1234/2007, i regulades pel Reglament delegat (UE) 2017/891 de la Comissió, 
de 13 de març de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del 
Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als sectors de les fruites i hortalisses i de les 
fruites i hortalisses transformades, es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del 
Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les sancions que s’han d’aplicar en aquests 
sectors i es modifica el Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011, de la Comissió, i el 
Reglament d’execució (UE) 2017/892, de la Comissió, de 13 de març de 2017, pel qual 
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament 
Europeu i del Consell, en els sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses 
transformades.

2. Aquest Reial decret s’aplica a totes les organitzacions de productors del sector de 
fruites i hortalisses i associacions d’aquestes establertes en el territori espanyol.

Article 2. Òrgans competents en el reconeixement de les organitzacions de productors i 
de les associacions d›organitzacions de productors, i atribucions de la Direcció General 
de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient.

1. El reconeixement de les organitzacions de productors del sector de fruites i 
hortalisses i de les seves associacions, incloses les transnacionals, correspon a l’òrgan 
competent que determini la comunitat autònoma on estigui establerta la seva seu social, 
sense perjudici de la sol·licitud de cooperació interadministrativa amb altres administracions 
quan sigui necessari. A aquest òrgan li corresponen, a més, sobre les entitats esmentades:

a) La realització dels controls, les avaluacions i els informes, i l’aplicació de les 
sancions que estableixen l’article 154.4 b) i c) del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, els articles 24 i 26 a 28 del 
Reglament d’execució (UE) 2017/892, de la Comissió, de 13 de març de 2017, i el present 
Reial decret, relatius al compliment dels requisits de reconeixement i funcionament.

b) La suspensió i retirada dels reconeixements.
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c) La validació de la informació a què fa referència l’article 21.1, així com la realització 
de les comunicacions previstes a l’article 22 del present Reial decret.

2. A la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient li correspon:

a) L’establiment, la gestió i el manteniment del Registre nacional d’organitzacions de 
productors i d’associacions d’organitzacions de productors que estableix l’article 20 del 
present Reial decret.

b) L’establiment i el funcionament, coordinat amb les comunitats autònomes en la 
forma prevista en el present Reial decret, del Sistema d’organitzacions de productors de 
fruites i hortalisses que estableix l’article 23 del present Reial decret.

c) La col·laboració administrativa amb altres estats membres que preveuen els 
articles 14 i 21 del Reglament delegat (UE) 2017/891 de la Comissió, de 13 de març de 
2017, relativa a les organitzacions transnacionals de productors i a les associacions 
transnacionals d’organitzacions de productors. No obstant això, l’emissió de qualsevol 
tipus d’acreditació relativa als efectius productius, els membres, el valor i el volum de la 
producció comercialitzada, els mitjans tècnics i humans, i les activitats que duen a terme 
les organitzacions transnacionals de productors o associacions transnacionals 
d’organitzacions de productors és competència de les comunitats autònomes 
corresponents.

d) La comprovació de la no-pertinença d’un membre productor a més d’una 
organització de productors de la mateixa categoria de reconeixement, en l’àmbit geogràfic 
superior a una comunitat autònoma; així com la no-pertinença d’una organització de 
productors a més d’una associació d’organitzacions de productors per a una mateixa 
activitat i un mateix producte, en l’àmbit geogràfic superior a una comunitat autònoma.

e) La remissió a la Comissió Europea de la informació recollida a l’article 54 del 
Reglament delegat (UE) 2017/891 de la Comissió, de 13 de març de 2017.

Article 3. Definicions i ús de termes.

1. Als efectes d’aquest Reial decret, els termes utilitzats en el Reglament (UE) núm. 
1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, en el 
Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017, i en el 
Reglament d’execució (UE) 2017/892, de la Comissió, de 13 de març de 2017, tenen el 
mateix significat quan s’utilitzin en aquest Reial decret.

2. Així mateix, respecte d’una organització de productors, s’entén per:

a) «Membre agregador de productors»: qualsevol persona jurídica que sigui membre 
d’una organització de productors, o formi part de la cadena societària d’algun dels seus 
membres, els membres de la qual siguin productors d’algun dels productes per als quals 
l’organització estigui reconeguda o hagi de ser-ho.

b) «Membre no productor»: qualsevol membre d’una organització de productors, o 
d’un membre agregador de productors que no sigui productor segons la definició 
d’agricultor que fa l’article 4.1 a) del Reglament (UE) núm. 1307/2013, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen normes 
aplicables als pagaments directes als agricultors en virtut dels règims d’ajuda inclosos en 
el marc de la política agrícola comuna i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 
637/2008 i (CE) núm. 73/2009, del Consell, dels productes per als quals l’organització 
estigui reconeguda o hagi de ser-ho, durant més de tres anys continuats. En situacions 
degudament justificades, aquest període pot ser elevat per les comunitats autònomes.

No obstant això, en virtut del que disposa l’article 2.b) Reglament delegat (UE) 
2017/891 de la Comissió, de 13 de març de 2017, els membres agregadors de productors 
que no siguin titulars d’explotació ells mateixos es consideren membres productors.

c) «Concentració de l’oferta»: compliment dels mínims establerts a l’article 7.1 del 
present Reial decret, i del que disposa l’article 160 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
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d) «Fusió d’organitzacions de productors»: unió de dues organitzacions de productors 
o més que doni lloc a una nova entitat jurídica que n’assumeixi els drets i les obligacions, 
de manera que aquestes deixin d’existir com a persones jurídiques individuals, i que 
compleixi el que preveu l’article 15 del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, 
de 13 de març de 2017. En aquests casos és necessari assignar un nou número de 
registre a la nova organització de productors.

Igualment, es consideren fusions de dues organitzacions de productors els casos en 
què, després de la unió, una de les dues entitats jurídiques existents assumeixi els drets i 
les obligacions de l’altra, i deixi d’existir una d’aquestes. En aquest cas no és necessari 
assignar un nou número de registre d’organització de productors.

e) «Àmbit geogràfic d’una organització de productors»: comunitats autònomes i 
estats membres on estan ubicades les explotacions dels seus membres productors; l’àmbit 
geogràfic de l’explotació d’un membre és la o les comunitats autònomes i el o els estats 
membres en què estigui la seva explotació.

f) «Efectius productius d’una organització de productors»: les explotacions definides 
a l’article 4.1 b) del Reglament (UE) núm. 1307/2013, del Parlament Europeu i del Consell, 
que tenen els seus membres productors, destinades a la producció de fruites i hortalisses 
per a les quals estigui reconeguda l’organització de productors, així com la seva superfície, 
i la producció que s’hi obté.

CAPÍTOL II

Organitzacions de productors

Article 4. Requisits de reconeixement.

1. En virtut del que disposa l’article 3 del Reglament delegat (UE) 2017/891 de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, s’estableix que per obtenir el reconeixement com a 
organització de productors als efectes de l’article 154 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, s’han de complir els 
requisits següents:

a) O bé ser una entitat amb personalitat jurídica pròpia segons l’ordenament jurídic 
espanyol, o bé ser una secció d’una cooperativa creada en el marc de la normativa 
reguladora d’aquest tipus d’entitats, o bé ser un grup de productors d’una societat agrària 
de transformació que constitueixi una secció similar que compleixi els requisits establerts 
a la normativa que regula les seccions de les cooperatives i respecti la seva pròpia.

En les cooperatives i societats agràries de transformació que tinguin una secció, el 
reconeixement pot recaure tant en l’entitat a la qual pertany la secció com en la secció, 
segons disposi la sol·licitud de reconeixement presentada. En cas que recaigui sobre la 
cooperativa o la societat agrària de transformació, els membres que constitueixen 
l’organització han de ser els que formin part de la secció, en la qual han d’estar tots els 
productors de fruites i hortalisses que formin part de l’entitat jurídica.

b) Tenir la seva seu social dins de l’àmbit geogràfic espanyol.
c) Haver estat creada a iniciativa de productors dels productes per als quals se 

sol·licita el reconeixement, i estar constituïda exclusivament per aquests, excepte en els 
casos i en les condicions que recull l’article 6 del present Reial decret.

En els nous reconeixements, la condició d’estar constituïda per productors s’ha 
d’acreditar mitjançant la presentació de la documentació que justifiqui que cadascun dels 
membres que han de formar part de l’organització hagi produït en el període esmentat a 
l’últim paràgraf de l’article 8 del present Reial decret. Aquesta documentació ha d’estar a 
disposició de l’òrgan competent.

d) Tenir uns estatuts, o un reglament de règim intern en el cas de les seccions 
esmentades a la lletra a) d’aquest apartat, elevats a escriptura pública o registrats en el 
registre corresponent segons disposi la normativa que regula la persona jurídica que sigui 
l’entitat sol·licitant o visats per l’òrgan competent en el seu reconeixement, que respectin 
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el que disposen per a aquests la secció I del capítol III del títol II de la part II i a l’article 160 
del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de 
desembre de 2013, el Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març 
de 2017, el Reglament d’execució (UE) 2017/892, de la Comissió, de 13 de març de 2017, 
i el present Reial decret.

Els estatuts dels membres agregadors de productors que formin part d’una organització 
de productors s’han d’annexionar als de l’organització, i ser concordants i coherents amb 
els d’aquesta.

e) Sol·licitar el reconeixement per escrit davant l’òrgan competent corresponent 
respecte d’una de les categories establertes a l’article 5 del present Reial decret, indicar el 
seu àmbit geogràfic i adjuntar, almenys, la documentació i la informació que estableix 
l’annex I.

f) En cas que el sol·licitant del reconeixement sigui una cooperativa o una societat 
agrària de transformació amb secció de fruites i hortalisses, o sigui una secció de les 
previstes a la lletra a) del present apartat, a més:

1r El reglament de règim intern de la secció ha de recollir de manera expressa la 
prohibició d’adoptar acords contraris a la llei, als estatuts de l’entitat a la qual pertany o a 
l’interès general de l’entitat.

2n Els estatuts de la cooperativa o de la societat agrària de transformació que tinguin 
secció de fruites i hortalisses han d’establir que les decisions relatives al reconeixement, al 
funcionament i a les actuacions com a organització de productors, incloses les relatives a 
la presentació i l’execució de programes operatius i constitució dels fons operatius que 
estableixen els articles 32 i 33 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, les adopta directament l’assemblea de 
la secció.

3r La comptabilitat de l’entitat a la qual pertany la secció ha de permetre diferenciar 
la seva activitat.

g) En el cas que sigui una societat mercantil, les accions o participacions han de ser 
nominatives. Aquest requisit és extensiu a tots els membres, directes o indirectes, de les 
organitzacions de productors, que siguin societats mercantils, independentment del tipus 
de personalitat jurídica que tingui l’organització.

h) Complir la resta de requisits que estableixen per a aquestes el Reglament (UE) 
núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, el 
Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017, en el 
Reglament d’execució (UE) 2017/892, de la Comissió, de 13 de març de 2017, i el present 
Reial decret.

2. Les organitzacions de productors han de portar un registre sobre els membres que 
en formen part, que reculli, almenys, la informació que es detalla a l’annex II del present 
Reial decret.

3. En virtut del que disposa l’article 60 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del 
Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la 
gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, no s’ha de reconèixer cap organització 
de productors que hagi obtingut els requisits de reconeixement mitjançant la creació de 
situacions artificials. En particular, s›han d›analitzar els casos següents:

a) Quan un membre, directe o indirecte, tingui un percentatge desproporcionadament 
elevat dels efectius productius de l’organització; es considera com a tal quan tingui més del 
50% dels efectius productius de l’organització. No obstant això, encara que s’assoleixi 
aquest percentatge, si es demostra que no hi ha cap abús de poder o influència per part 
de cap membre no es considera situació artificial.

b) Quan tota o gran part de la producció comercialitzada per l’organització de 
productors es vengui a un o diversos membres d’aquesta o a entitats a què es tingui 
externalitzada alguna activitat.

c) Quan l’organització tingui externalitzada totes les activitats que pot externalitzar.
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d) Quan es produeixin canvis en el tipus de personalitat jurídica en l’organització de 
productors per ser cooperatives amb l’objectiu d’evadir els controls sobre control 
democràtic.

Article 5. Categories de reconeixement.

1. Les organitzacions de productors han de ser reconegudes respecte d’una de les 
categories següents, cadascuna de les quals inclou els productes inclosos a l’annex III:

(i) Fruites i hortalisses.
(ii) Fruites.
(iii) Hortalisses.
(iv) Productes destinats a la transformació.
(v) Cítrics.
(vi) Fruita de closca.
(vii) Bolets.
(viii) Aromàtiques i condiments.
(ix) Raïm de taula.
(x) Meló.
(xi) Ceba.

2. A excepció del que estableix l’article 12 del present Reial decret, els productors 
d’una organització de productors tenen l’obligació de comercialitzar, a través d’aquesta, la 
totalitat de la seva producció relativa als productes per als quals estigui reconeguda. En 
cas que l’organització de productors no estigui reconeguda per a un, o diversos, productes 
dels que produeix, pot pertànyer a una altra o altres organitzacions que sí que estiguin 
reconegudes per a la categoria a la qual pertanyi el producte esmentat.

3. Per poder obtenir el reconeixement com a categoria (iv), l’entitat corresponent ha 
d’obtenir el compromís per escrit, per part dels seus membres, d’un lliurament mínim que 
garanteixi el valor de la producció comercialitzable mínim que estableix per a aquestes 
l’annex IV, així com aportar el corresponent contracte de subministrament entre l’empresa 
transformadora i l’organització en cas que aquesta no sigui la mateixa transformadora.

Article 6. Membres no productors.

En virtut del que disposa l’article 16 del Reglament delegat (UE) 2017/891 de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, es disposa que:

a) Només es poden admetre membres no productors a les organitzacions de 
productors la personalitat jurídica dels quals sigui cooperativa o societat agrària de 
transformació, i sempre a condició que no puguin participar en la presa de decisions 
relatives al funcionament de l’organització de productors, i als programes i fons operatius 
establerts en els articles 32 i 33 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, la qual cosa ha d’estar reflectida en els 
seus estatuts. Aquests membres no computen ni es poden tenir en compte en el còmput 
que inclou l’article 7 del present Reial decret.

b) Els membres agregadors la personalitat jurídica dels quals sigui la de cooperativa 
o societat agrària de transformació poden tenir membres no productors, en les mateixes 
condicions establertes a la lletra anterior.

c) En les organitzacions de productors i membres agregadors de productors que 
tinguin membres no productors, els components dels seus òrgans de govern han de ser 
elegits, exclusivament, pels seus membres productors.

Article 7. Nombre mínim de membres productors i de valor de producció comercialitzable.

1. En virtut del que disposa l’article 154.1.b) del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, una organització de 
productors ha de concentrar com a mínim el nombre de membres productors, determinats 
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d’acord amb el que disposa l’apartat següent, i el valor o el volum de producció 
comercialitzable que figura a l’annex IV d’aquest Reial decret.

No obstant això, en els casos en què una organització de productors tingui part dels 
seus efectius productius en una comunitat autònoma en què els mínims establerts en el 
paràgraf anterior no siguin els màxims per a la categoria de reconeixement que se sol·licita, 
s’han de complir els mínims establerts per a la comunitat autònoma en la qual tingui la 
majoria dels efectius productius mesurats en hectàrees o valor de la producció 
comercialitzable. I, en cas que una organització de productors tingui tots els seus efectius 
productius en una comunitat autònoma, i el seu domicili social estigui en una altra de 
diferent, ha de complir els mínims establerts per a la comunitat autònoma on estiguin els 
seus efectius productius.

2. En virtut del que disposen els articles 3 i 5.2 del Reglament delegat (UE) 2017/891, 
de la Comissió, de 13 de març de 2017, s’estableix que, únicament als efectes del 
compliment del nombre mínim de membres productors que estableix l’apartat anterior, el 
còmput d’aquests s’ha d’efectuar segons el següent, tenint en compte que una persona 
física o jurídica només es pot computar, o tenir en compte per al còmput de persones 
jurídiques, una única vegada:

a) Els membres productors que siguin persones físiques diferents, no vinculades 
segons el que disposa l’article 13 del present Reial decret: cadascun computa com a un.

b) Si amb ells no s’arriba al nombre mínim de membres que estableix l’apartat 1, 
s’han de computar els membres que siguin persones jurídiques, fins a assolir el mínim 
exigit, de la manera següent i en la seqüència següent:

1r. Els que siguin productors no agregadors de productors: cada un computa com a 
un si més del 50 per cent del seu capital social, directament i/o indirectament, està en 
possessió de persones físiques que no s’hagin computat com a membres productors en 
virtut de la lletra a), o s’hagin utilitzat per computar un altre membre productor en virtut 
d’aquest apartat.

En cas que hi hagi diversos membres d’aquest tipus que al final de la seva cadena 
societària estiguin integrats per una o més persones físiques coincidents, l’ordre en què 
s’ha d’aplicar a cadascuna el que disposa el paràgraf anterior és el que esculli l’organització 
de productors.

2n. Els que siguin agregadors de productors no computen, i en lloc seu computen:

i) Els socis del membre agregador que siguin persones físiques productores: 
cadascun computa com a un amb les mateixes condicions que fixa la lletra a), sempre que 
no s’hagin computat ja, o s’hagin utilitzat per al còmput d’un membre en virtut de b) 1r

ii) Els socis del membre agregador que siguin persones jurídiques productores no 
agregadores de productors: cadascun computa com a un si més del 50 per cent del seu 
capital social, directament o indirectament, està en possessió de persones físiques que no 
hagin estat ja computades com a membres productors, o hagin estat utilitzades per al 
còmput d’un altre membre en virtut dels apartats anteriors o d’aquest apartat.

En cas que hi hagi diversos accionistes d’aquest tipus que al final de la seva cadena 
societària tinguin una persona física coincident, o diverses, l’ordre en què s’ha d’aplicar a 
cadascuna d’aquestes el que disposa aquest paràgraf anterior és el que esculli 
l’organització de productors.

iii) Els socis del membre agregador que siguin al seu torn agregadors de productors: 
s’ha de procedir com en els membres agregadors segons el que disposen els apartats b) 
2n i) i ii), fins a arribar al moment en què ja no hi hagi membres agregadors a la cadena 
societària.

3. Tots i cadascun dels membres productors d’una organització de productors, per 
poder ser considerats com a tals, han de ser responsables del risc empresarial de 
l’explotació de la qual són titulars, i conservar la documentació que ho acrediti a disposició 
de l’òrgan competent en el reconeixement de l’organització de productors de la qual formen 
part.
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Article 8. Valor de la producció comercialitzable d’una organització de productors.

En virtut del que disposa l’article 8.1 del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, el valor de la producció comercialitzable d’una 
organització de productors als efectes de l’article 154.1b) del Reglament (UE) núm. 
1308/2013, es calcula de la mateixa manera que el valor de la seva producció 
comercialitzada segons els articles 22 i 23 del Reglament delegat (UE) 2017/891 de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, i la normativa estatal bàsica que regula els fons i 
programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses; i és la 
suma dels valors següents determinats d’aquesta manera, basats en la documentació 
comptable, de l’entitat i dels productors:

a) El valor de la producció comercialitzada per l’entitat sol·licitant del reconeixement 
procedent, exclusivament, de la producció dels productors que en formin part en el moment 
de sol·licitar el reconeixement, que correspongui als productes per als quals sol·licita el 
reconeixement, i

b) El valor de la producció comercialitzada pels productors, de la producció obtinguda 
exclusivament en les seves explotacions, que formin part de l’entitat en el moment de 
sol·licitar el reconeixement que no hagi estat comercialitzat a través d’aquesta, referent als 
productes per als quals l’entitat sol·licita el reconeixement.

Els dos valors han de respondre al període de referència elegit per l’organització dins 
del que estableix la normativa estatal bàsica per la qual es regulen els fons i programes 
operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, en virtut dels articles 
8.2 i 22 del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017. No 
obstant això, ha de ser el període dels dotze mesos immediatament anteriors a la sol·licitud 
de reconeixement en els casos en què els productors no hagin produït durant el període 
de referència.

Article 9. Estructura, mitjans tècnics i humans, i activitats.

1. Una organització de productors ha de disposar dels mitjans materials i humans 
necessaris per complir la finalitat específica que persegueixi de les que estableix l’article 
152.1 c) incisos (i), (ii), i (iii), i el que disposen els articles 154.1(c) i 160 del Reglament 
(UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i 
l’article 7 del Reglament delegat (UE) 2017/891. No obstant això, per a la comercialització 
de productes amb destinació a indústria, o que no requereixin compliment de normes de 
comercialització, pot no disposar dels mitjans esmentats a la lletra b) de l’article 7 del 
Reglament delegat (UE) 2017/891 de la Comissió, de 13 de març de 2017. En cas que el 
compliment íntegre dels requisits exigits per les normes de comercialització s’efectuï a les 
explotacions dels membres productors de l’organització, i aquesta vengui la totalitat de la 
seva producció exclusivament mitjançant subhasta, pot no disposar dels mitjans relatius a 
l’adaptació de la presentació de la producció al que sol·liciti el comprador de la mercaderia 
en la subhasta, i a l’emmagatzematge. En aquest últim cas, la subhasta no pot tenir cap 
vincle de propietat amb cap dels membres productors que formin part de l’organització, ni 
amb la mateixa organització.

2. En virtut del que disposa l’article 10 del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, quan els mitjans tècnics d’una organització de 
productors els aportin els seus membres, o les seves filials, o associacions d’organitzacions 
de productors a les quals pertanyi, o un tercer via externalització, es considera que 
compleix el requisit dels mitjans tècnics.

3. En virtut del que disposen l’article 155 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i l’article 13 del Reglament 
delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017, una organització de 
productors pot externalitzar les seves activitats per aconseguir la finalitat o finalitats que 
persegueixi de les que estableix l’article 152.1.c), excepte la de la producció, sempre que 
compleixi el que disposen aquests articles i els apartats següents d’aquest article. No 
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obstant això, en virtut del que disposa l’article 13.2 del Reglament delegat (UE) 2017/891, 
de la Comissió, de 13 de març de 2017, quan una activitat la porti a terme una associació 
d’organitzacions de productors o una cooperativa els membres de la qual siguin 
cooperatives i l’organització de productors en sigui una, o una filial de l’organització de 
productors que compleixi els requisits que estableix l’article 22.8 del Reglament esmentat, 
es considera que la duu a terme la mateixa organització de productors, i per tant no s’han 
de complir els requisits específics establerts per a les externalitzacions.

4. Les externalitzacions, ja siguin les que preveu l’article 10 o el 13 Reglament 
delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017, les ha d’aprovar 
l’assemblea general de l’organització o l’òrgan equivalent en funció del tipus de personalitat 
jurídica que tingui, així com s’han de plasmar en acords comercials escrits que recullin, 
almenys, els aspectes següents:

a) La identificació de les parts.
b) Els mitjans o serveis que es contracten descrits d’una manera precisa i clara, 

juntament amb el seu cost i la forma de pagament.
c) En el cas d’externalitzacions de l’article 13 del Reglament delegat (UE) 2017/891, 

de la Comissió, de 13 de març de 2017, a més:

1r. El fet que l’organització de productors és la responsable de garantir l’execució 
dels serveis contractats, i que assumeix la gestió, el control i la supervisió globals de 
l’acord comercial.

2n. La facultat de l’organització de productors per impartir instruccions obligatòries 
sobre els serveis contractats i per posar fi al contracte en cas d’incompliment de les 
obligacions contretes per l’entitat contractada.

3r. Clàusules detallades per les quals l’entitat contractada es comprometi a remetre 
per escrit a l’organització de productors la informació que li permeti avaluar i exercir el 
control real sobre l’activitat o activitats externalitzades, concretant el tipus d’informació i els 
terminis de remissió d’aquesta. En cas que l’activitat externalitzada sigui la comercialització, 
aquesta informació ha d’incloure, de les transaccions comercials portades a terme per 
l’entitat contractada, el tipus de producte que ha de vendre, la forma de venda, la quantitat 
i el preu de cada operació de venda.

4t. En cas que s’externalitzin els serveis que detalla l’article 7 (b) del Reglament 
delegat (UE) 2017/891 de la Comissió, de 13 de març de 2017, relatius a la recollida, la 
classificació, l’emmagatzematge i/o el condicionament de la producció dels seus membres, 
l’entitat contractada ha d’aportar el procediment mitjançant el qual ha d’identificar els 
productes de l’organització durant el procés contractat.

d) La durada del contracte.

5. En els casos que preveu el punt 4t de la lletra c) de l’apartat anterior, l’organització 
pot vendre la seva producció a l’entitat prestatària del servei, sempre que l’òrgan competent 
de la comunitat autònoma corresponent autoritzi aquest tipus de vendes, prèvia 
comprovació que l’organització de productors compleix tots els requisits de reconeixement.

6. Quan una organització de productors externalitzi la transformació d’un o més 
productes a una entitat, s’ha de complir, a més, el següent:

a) El producte ha de romandre en tot moment sota propietat de l’organització de 
productors.

b) Una vegada que s’hagi transformat el producte, l’organització de productors ha de 
portar a terme la comercialització.

c) En cap cas l’organització no pot vendre un producte transformat a la mateixa 
entitat que va efectuar la transformació, o a entitats participades per aquesta.

7. La justificació del pagament de la prestació de serveis externalitzats ha d’estar 
avalada mitjançant la documentació corresponent i, una vegada finalitzada la campanya, 
les organitzacions de productors han de fer un informe sobre el compliment de l’acord 
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comercial previst a l’apartat 4, que han de conservar, almenys, durant un període de cinc 
anys. En aquest informe s’ha d’adjuntar una còpia dels justificants.

8. En les externalitzacions l’objectiu de les quals sigui resoldre situacions conjunturals 
i imprevisibles durant una campanya, no és necessària l’aprovació per part de l’assemblea 
general que estableix l’apartat 4 d’aquest article.

9. Les organitzacions de productors han d’informar l’òrgan competent del seu 
reconeixement dels canvis en les externalitzacions que puguin afectar el compliment del 
que disposa l’apartat 1 d’aquest article.

Article 10. Posada en el mercat i activitat principal.

1. D’acord amb el que disposa l’article 11.1 del Reglament delegat (UE) 2017/891, de 
la Comissió, de 13 de març de 2017, i a efectes exclusivament de l’esmentat article 11, la 
posada en el mercat mitjançant vendes en consignació rep el mateix tractament que les 
vendes per subhastes.

2. Quan una organització de productors comercialitzi tota o part de la seva producció 
a través de filials de les que descriu l’art 22.8 Reglament delegat (UE) 2017/891, de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, o d’una associació d’organitzacions de productors o 
d’una cooperativa de segon grau a la qual pertany, el compliment del requisit de la seva 
activitat principal establert a l’article 11 s’aplica mutatis mutandis a aquestes entitats.

Als efectes de verificar el que disposa aquest apartat, les organitzacions de productors 
han d’informar l’òrgan competent en el seu reconeixement de les filials que tenen, tant 
aquesta com els membres que en formen part, i indicar les participacions i el capital social 
que tenen de cadascuna.

3. En cas que en una anualitat sigui aplicable el que disposa l’article 23.4 del 
Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017, s’aplica el que 
disposa l’apartat esmentat als efectes del compliment de l’article 11.2 del Reglament.

Article 11. Període mínim d’adhesió.

1. En virtut del que disposa l’article 6 del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, el període mínim d’adhesió dels membres productors 
que formin part d’una organització de productors determinada és de tres anys, llevat de 
causa motivada aliena a la voluntat dels membres. No obstant això, les organitzacions de 
productors poden establir un termini inferior per a una part dels seus membres, sempre 
que ho permetin els seus estatuts i no sigui inferior a un any.

El termini que estableixi una organització per als seus membres l’han d’adoptar els 
membres agregadors de productors que en formin part per als seus membres.

Els membres productors el període mínim d’adhesió dels quals sigui inferior a tres 
anys:

a) No han de figurar en el registre esmentat a l’article 4.2 del present Reial decret, 
sinó en un registre a part de les mateixes característiques, que reculli els membres amb un 
període d’adhesió inferior a tres anys.

b) No computen als efectes dels mínims que estableix l’article 7.1 del present Reial 
decret.

c) El valor de la seva producció no pot representar més del 20 per cent del valor de 
la producció total de l’organització, i es considera compres a tercers l’import que sobrepassi 
aquest percentatge.

d) No poden suposar més del 20 per cent dels membres totals de l’organització.
e) Ni ells ni les seves explotacions poden estar en aquestes circumstàncies d’adhesió 

en una organització més de dos anys de cada sis.

2. En virtut del que disposa l’article 6 del Reglament delegat (UE) 2017/891 de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, es disposa que el termini d’avís previ perquè els 
membres productors presentin per escrit la seva renúncia a la qualitat de membres l’ha 
d’establir cada organització de productors amb criteris generals que evitin discriminacions, 
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i aquest no pot ser superior a sis mesos. Després del termini esmentat, l’organització de 
productors ha de donar de baixa efectiva aquests membres amb caràcter immediat. No 
obstant això, quan el membre sol·licitant de la baixa hagi de fer algun reintegrament en 
virtut de l’article 16 del Reial decret 533/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen els fons 
i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, pot no 
fer-se efectiva la seva baixa fins que l’hagi efectuat.

3. En cas que l’organització estigui aplicant un programa operatiu establert per 
l’article 33 del Reglament (UE) 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, cap membre no es pot desvincular o incomplir les obligacions 
derivades d’aquest programa durant la seva aplicació, llevat que l’organització ho autoritzi.

Article 12. Comercialització de la producció fora de l’organització de productors.

D’acord amb el que disposa l’article 12 del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, una organització de productors pot autoritzar cadascun 
dels seus membres per no comercialitzar a través d’aquesta fins a un 10 per cent del 
volum o del valor de la producció del membre esmentat, sempre que l’entitat controli, i 
disposi d’un sistema de control que deixi rastre dels controls efectuats per l’organització 
que garanteixi el compliment d’aquest límit.

Aquest percentatge ha d’englobar les vendes directes a consumidors per a les seves 
necessitats personals, les vendes de productes per als quals l’organització estigui 
reconeguda però que siguin marginals en relació amb el volum comercialitzat per aquesta, 
i les vendes de productes que per les seves característiques no estiguin coberts 
normalment per l’activitat comercial de l’organització.

Article 13. Control del funcionament democràtic.

1. En virtut del que disposa l’article 17.2 del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, s’estableix que:

a) En les organitzacions de productors, cap persona física o jurídica pot tenir el 
control, directe o indirecte, de més del 34 per cent del total de drets de vot en qualsevol 
tipus de decisions de l’organització de productors, ni més del 49 per cent del seu capital 
social, ja sigui d’una manera directa o indirecta, i

b) En els membres agregadors de productors que formin part de les organitzacions 
de productors, cap persona física o jurídica pot tenir el control, directe o indirecte, de més 
del 34 per cent del total de drets de vot en qualsevol tipus de decisions del membre 
agregador, ni més del 49 per cent del seu capital social, ja sigui d’una manera directa o 
indirecta.

Als efectes de la verificació dels límits que estableixen les lletres a) i b), les 
organitzacions de productors han d’aportar a l’òrgan competent els seus estatuts, així com 
els de les entitats que formin part de la seva cadena societària; i qualsevol altra informació 
o documentació que acrediti la composició, la presa de decisions, els drets de vot, i els 
titulars del capital social de cadascuna.

2. No obstant això, en virtut del que estableix l’article 17.1 del Reglament delegat 
(UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017, s’estableix que les organitzacions 
de productors i els membres agregadors que formen part de les organitzacions de 
productors la personalitat jurídica dels quals sigui la de cooperativa i estiguin emparades 
per una norma jurídica que impliqui el seu funcionament democràtic, així com les seves 
seccions, es considera que compleixen el requisit de funcionament democràtic que 
estableix l’article 153.2 c) del Reglament (UE) 1308/2013, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, i no és necessari verificar els límits establerts a 
l’apartat 1, encara que sí que s’ha de fer en els membres agregadors que en formin part 
que tinguin una personalitat jurídica diferent de la de cooperativa o secció d’aquestes 
emparada per una norma jurídica que impliqui el seu funcionament democràtic.
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3. Per verificar el límit dels drets de vot que té una persona física o jurídica respecte 
d’una entitat de la qual forma part d’una manera directa o indirecta, s’han d’acumular els 
drets de vot respecte d’aquesta que tingui directament o indirectament a través de 
persones jurídiques on els drets de vot que tingui li generin una participació majoritària; es 
considera que té participació majoritària en una entitat si posseeix el 50 per cent o més 
dels drets de vot o del capital social d’aquesta, cas en què se li assignen tots els drets de 
vot d’aquesta.

4. Per determinar si una persona física o jurídica que apareix més d›una vegada en 
la cadena societària de l›organització compleix el límit establert sobre el capital social, 
s›han d›acumular els percentatges dels capitals socials, directes i indirectes, que tingui 
respecte de l›entitat.

5. Per complir els límits que fixa l’apartat 1 es presumeix que existeix vinculació entre 
persones físiques, entre persones jurídiques, o de persones físiques amb persones 
jurídiques o al revés, i s’han d’acumular els seus drets de vot i el seu capital social com si 
fossin una única persona física o jurídica als efectes d’evitar que se sobrepassin els 
percentatges de l’apartat esmentat, en els supòsits següents, excepte demostració fefaent 
en contra que hi ha una responsabilitat diferenciada del risc empresarial de l’explotació de 
la qual són titulars en defensa dels interessos respectius, d’acord amb el que exigeix 
l’article 7.3 d’aquest Reial decret:

a) En el cas del pupil respecte del tutor legal o judicial.
b) En el cas de copropietat del capital social de la persona jurídica, com poden ser 

herències jacents i comunitat de béns, respecte dels copropietaris entre si.
c) En el cas de descendents directes menors d’edat respecte d’un o els dos pares 

que tinguin la pàtria potestat; i
d) En els matrimonis, respecte dels cònjuges entre si. En el cas d’explotacions 

acollides a la Llei 35/2011, de 4 d’octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions 
agràries, la representació de l’explotació en l’organització per la dona o l’home s’ha de 
subjectar al que disposa l’article 4 de l’esmentada Llei.

Als efectes d’aquest apartat i del compliment de l’apartat 1 del present article i de 
l’article 7 del present Reial decret, les organitzacions de productors han d’informar l’òrgan 
competent corresponent dels casos de persones vinculades que formen part de la seva 
organització de productors.

Article 14. Organitzacions transnacionals de productors.

1. Els requisits de reconeixement de les organitzacions transnacionals de productors 
són els mateixos que per a les no transnacionals.

2. Les entitats sol·licitants d’aquest reconeixement han de presentar la documentació 
que estableix a aquests efectes l’annex I del present Reial decret, i han d’incloure a la seva 
sol·licitud la informació relativa a les instal·lacions, als membres i als efectius productius 
que tinguin en un altre o altres estats membres.

3. Previ al reconeixement d’una organització transnacional de productors, a més de 
verificar els requisits de reconeixement com a organitzacions de productors, l’òrgan 
competent ha de:

a) Verificar que l’entitat sol·licitant té la majoria del valor de la seva producció 
comercialitzada, determinada segons el que disposa la normativa estatal bàsica que regula 
els fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, 
o tingui la majoria dels seus membres productors establerts en l’àmbit geogràfic del Regne 
d’Espanya.

b) Obtenir una certificació dels òrgans competents dels estats membres on estiguin 
ubicats els efectius productius que no estiguin ubicats en l’àmbit geogràfic espanyol sobre 
el fet que ni aquests ni els seus titulars formen part d›una organització de productors en els 
estats esmentats per als productes per als quals sol·licita el reconeixement.
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c) Obtenir una certificació dels òrgans competents dels estats membres on estiguin 
ubicats els efectius productius que no estiguin ubicats en l’àmbit geogràfic espanyol sobre 
qualsevol altre aspecte que consideri necessària per verificar el compliment dels requisits 
de reconeixement i funcionament com a organització de productors.

d) Per a l’obtenció dels documents esmentats a les lletres b) i c), l’òrgan competent 
ha de sol·licitar a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri 
d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, que procedeixi a l’intercanvi d’informació 
necessària amb l’Estat o els estats membres afectats.

CAPÍTOL III

Associacions d’organitzacions de productors

Article 15. Normes relatives a les organitzacions de productors aplicables a les 
associacions d’organitzacions de productors.

L’article 4.1.f) respecte de les seccions, l’article 9 pel que fa a l’externalització 
d’activitats, l’article 11 excepte el que fa referència a la possibilitat d’un període mínim 
d’adhesió inferior a tres anys, i l’article 13 del present Reial decret s’apliquen, mutatis 
mutandis, a les associacions d’organitzacions de productors. Si l’associació 
d’organitzacions de productors té com una de les seves finalitats la comercialització de 
tota, o part, de la producció de les seves organitzacions de productors associades, també 
s’aplica, mutatis mutandis, l’article 10.

Article 16. Requisits de reconeixement.

Per poder ser reconeguda com a associació d’organitzacions de productors de fruites 
i hortalisses en virtut de l’article 156 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, una entitat ha de:

a) Ser una entitat amb personalitat jurídica pròpia segons l’ordenament jurídic 
espanyol, o ser una secció d’una cooperativa o d’una societat agrària de transformació.

b) Tenir la seva seu social dins de l’àmbit geogràfic espanyol.
c) Sol·licitar per escrit el reconeixement a l’òrgan competent de la comunitat 

autònoma on radiqui la seva seu social, i adjuntar, almenys, la documentació que 
s’enumera a l’annex V.

d) Tenir entre els seus fins la realització d’una o diverses de les activitats que 
estableix l’article 18 del present Reial decret, respecte d’un o diversos productes per als 
quals les organitzacions de productors que la integrin estiguin reconegudes.

e) Haver-se creat a iniciativa d’organitzacions de productors.
f) Complir el que disposen per a aquestes l’article 156 del Reglament (UE) núm. 

1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, el Reglament 
delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017, i el present Reial decret.

g) Disposar dels mitjans tècnics i humans necessaris per portar a terme les activitats 
o funcions per a les quals s’ha sol·licitat el reconeixement.

h) Els seus membres no poden pertànyer a una altra associació d’organitzacions de 
productors reconeguda per a la mateixa activitat i el mateix o els mateixos productes.

i) Tenir uns estatuts, elevats a escriptura pública o registrats en el registre 
corresponent segons disposi la normativa que regula la persona jurídica que sigui l’entitat 
sol·licitant o visats per l’òrgan competent en el seu reconeixement, en els quals figuri 
l’activitat, o activitats, per a la qual es constitueix, el capital social i els drets de vot de 
cadascun dels seus membres, i que regulin, almenys, el seu funcionament, la forma de la 
presa de decisions per a l’adopció de tot tipus d’acords, i les altes i baixes d’aquests.

j) Portar un registre amb els membres que la componen, en el qual figuri el capital 
social i els drets de vot que té cadascun a l’associació.
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k) Estar constituïdes per organitzacions de productors reconegudes en virtut d’aquest 
Reial decret, excepte el que disposa l’article 17.

Article 17. Associacions d’organitzacions de productors amb membres que no són 
organitzacions de productors.

1. Una associació d’organitzacions de productors pot tenir com a membres persones 
físiques o jurídiques que no estiguin reconegudes com a organitzacions de productors, 
sempre que el capital social dels membres que siguin organitzacions de productors sigui 
superior al 50 per cent del capital social de l’associació, i que es respectin les condicions 
que recull l’article 20 del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març 
de 2017. Aquest mateix requisit s’ha de complir respecte dels drets de vot.

2. Quan una associació d’organitzacions de productors tingui membres que no siguin 
organitzacions de productors, els estatuts de l’associació han de recollir que si l’associació 
presenta programes operatius, totals o parcials, dels que estableix l’article 33 del 
Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 
de 2013, les decisions sobre aquests les han d’adoptar membres que siguin organitzacions 
de productors reconegudes.

Article 18. Activitats i funcions per a les quals poden ser reconegudes.

Una associació d’organitzacions de productors es pot reconèixer per a qualssevol de 
les activitats de les organitzacions de productors, i en particular per a:

a) L’adopció per part dels seus membres de normes comunes relatives al 
coneixement de la producció.

b) L’adopció per part dels seus membres de normes comunes de producció i mètodes 
de cultiu.

c) L’adopció per part dels seus membres de normes comunes de comercialització.
d) L’adopció per part dels seus membres de normes comunes de protecció del medi 

ambient, particularment quant a l’ús de pràctiques de cultiu, tècniques de producció i 
pràctiques de gestió dels residus respectuoses amb el medi ambient, en especial per 
protegir la qualitat de les aigües del sòl i del paisatge i per potenciar la biodiversitat.

e) Portar a terme les mesures de prevenció i de gestió de crisi que recull l’article 33.3 
Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 
de 2013.

f) Fer promoció dels productes per als quals està reconeguda.
g) Sol·licitar extensions de normes previstes a l’article 164 del Reglament (UE) núm. 

1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
h) Dur a terme la recepció, la classificació, l›emmagatzematge i el condicionament de 

tota o part de la producció dels seus membres.
i) La comercialització de tota o part de la producció dels seus membres.
j) La valoració de les produccions mitjançant la transformació.
k) Altres activitats dirigides a la consecució d’objectius de les organitzacions de 

productors associades, que estiguin recollides en els seus estatuts.

Article 19. Associacions transnacionals d’organitzacions de productors.

1. Els requisits de reconeixement per a les associacions d’organitzacions 
transnacionals de productors són els mateixos que per a les no transnacionals.

2. Les entitats sol·licitants del reconeixement han de presentar la documentació que 
estableix a aquests efectes l’annex V del present Reial decret, i han d’incloure la informació 
relativa a les instal·lacions, als membres i als efectius productius que tinguin en un altre o 
altres estats membres.

3. Previ al reconeixement d’una associació transnacional d’organitzacions de 
productors, l’òrgan competent ha de:
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a) Verificar que la seu social de l’entitat sol·licitant està ubicada a l’Estat membre on 
té la majoria del seu valor de la producció comercialitzada.

b) Obtenir un certificat dels òrgans competents de l’Estat o els estats membres on 
estiguin ubicats els membres que no estiguin en l’àmbit geogràfic espanyol sobre el fet que 
no formen part d’una associació d’organització de productors dels estats esmentats per a 
l’activitat i els productes per als quals sol·licita el reconeixement.

c) Obtenir un certificat sobre qualsevol altra informació que consideri necessària per 
verificar el compliment dels requisits de reconeixement i funcionament com a associació 
d’organització de productors.

Per a l’obtenció dels documents esmentats a les lletres b) i c), l’òrgan competent ha de 
sol·licitar a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura 
i Pesca, Alimentació i Medi Ambient que procedeixi a l’intercanvi d’informació necessària 
amb l’Estat o els estats membres afectats.

CAPÍTOL IV

Disposicions generals

Article 20. Registre nacional d’organitzacions de productors i d’associacions 
d’organitzacions de productors.

1. Als efectes del que disposa l’article 22 del Reglament d’execució (UE) 2017/892, 
de la Comissió, de 13 de març de 2017, la Direcció General de Produccions i Mercats 
Agraris del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de disposar d’un 
registre, que es denomina Registre nacional d’organitzacions de productors de fruites i 
hortalisses i d’associacions d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses, en el 
qual s’han d’inscriure una vegada hagin estat reconegudes per l’òrgan competent. En el 
moment de la inscripció, la Direcció esmentada els ha d’assignar un número de registre. 
En aquest Registre també s’han d’inscriure les suspensions i les retirades de reconeixement 
d’aquestes entitats.

2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, els òrgans competents, cada vegada 
que atorguin, suspenguin o retirin el reconeixement a una organització de productors o una 
associació d’organitzacions de productors, han de sol·licitar sense demora la inscripció 
d’aquest acte en el Registre. Juntament a la sol·licitud, han de remetre la resolució 
corresponent, la qual, si és d’atorgament, ha d’incloure, almenys, la següent informació 
sobre l’entitat:

a) Si es tracta d’organitzacions de productors: raó social, domicili social, número 
d’identificació fiscal, comunitats autònomes en les quals té efectius productius i 
infraestructura, categoria per a la qual ha estat reconeguda i tipus de personalitat jurídica, 
amb indicació de si és secció o no.

b) Si es tracta d’associacions d’organitzacions de productors: raó social, domicili 
social, número d’identificació fiscal, àmbit geogràfic, tipus de personalitat jurídica, entitats 
que en formen part amb indicació de les que són organitzacions de productors amb la seva 
categoria de reconeixement, activitats de les que estableix l’article 18 del present Reial 
decret per a les quals ha estat reconeguda i, si s’escau, els productes als quals afecta.

3. Per tal de mantenir actualitzat el Registre, les organitzacions de productors i les 
associacions d’aquestes han de comunicar a l’òrgan competent els canvis que es 
produeixin en la informació recollida a l’apartat 2, i aquest els ha de transmetre sense 
demora a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

4. Quan una organització de productors de fruites i hortalisses, o una associació 
d’aquestes, canviï la seva seu social d’una comunitat autònoma a una altra, ho ha de 
comunicar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma on radiqui la seva nova seu 
social, el qual ho ha de comunicar a l’òrgan competent que li va atorgar el reconeixement. 
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L’òrgan competent on radiqui la seva nova seu social ha de verificar que compleix els 
requisits de reconeixement aplicables i en cas que no els compleixi ho ha de comunicar a 
la comunitat que va atorgar el reconeixement perquè aquesta procedeixi a revocar-lo, 
després de la instrucció del procediment corresponent.

5. Les dades del Registre han d’estar a disposició de les autoritats competents i són 
de caràcter públic.

Article 21. Comunicacions i informes de les organitzacions de productors i les 
associacions d’organitzacions de productors als òrgans competents.

1. A més de les comunicacions establertes en altres articles del present Reial decret, 
en virtut del que disposa l’article 21 del Reglament d’execució (UE) 2017/892, de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, les organitzacions de productors i les associacions 
d’aquestes han de remetre anualment, com a molt tard el 15 d’abril, a l’òrgan competent 
que estableixi la comunitat autònoma que les va reconèixer, a través de l’aplicació 
informàtica establerta a l’article 23.1 del present Reial decret, la informació següent:

a) Les organitzacions de productors i les seves associacions que hagin portat a terme 
un programa operatiu l’any anterior: la informació necessària per a l’elaboració de l’informe 
anual que preveu l’article 54, lletra b) del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la 
Comissió, de 13 de març de 2017.

b) Les organitzacions de productors que no hagin portat a terme un programa 
operatiu l’any anterior: el nombre de membres que té i el volum i valor de la seva producció 
comercialitzada.

2. Les organitzacions de productors, i les seves associacions, han d’informar l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma que els va atorgar el reconeixement sobre els canvis 
que s’hi produeixin que s’hagin tingut en compte per valorar el compliment dels requisits 
de reconeixement. Aquesta comunicació s’ha de fer sense demora des del moment en què 
es produeixi el canvi.

3. Quan una organització de productors no remeti la informació recollida a l’apartat 1 
d’aquest article o la presenti incorrecta, l’òrgan competent, d’acord amb el que disposa 
l’article 59.8 del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 
2017, ha de procedir segons el que disposen els apartats 1 a 5 d’aquest Reglament.

Article 22. Comunicacions de les comunitats autònomes al Ministeri d›Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient.

1. Als efectes de remetre a la Comissió els informes anuals que estableix l’article 54 
del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017, les 
comunitats autònomes han de remetre, abans del 15 de setembre de cada any, a la 
Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient, amb el format que s’estableixi i de manera telemàtica, la 
informació validada que esmenta l’apartat 1 de l’article 21 del present Reial decret.

2. Als efectes de poder verificar el que disposa l’article 5.2 del present Reial decret, 
relatiu a la no-pertinença d’un mateix productor a dues organitzacions de productors amb 
àmbit geogràfic superior a una comunitat autònoma dins de la mateixa categoria de 
reconeixement, les comunitats autònomes han de remetre a la Direcció General de 
Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient la informació validada relativa als membres que pertanyen a cada organització 
reconeguda per aquesta. Aquesta informació s’ha de remetre en suport informàtic o de 
manera telemàtica juntament amb la sol·licitud d’inscripció en el Registre que estableix 
l’article 21, i ha de contenir el nom o la raó social i el NIF dels membres que formin part de 
l’organització.

Qualsevol variació que es produeixi en aquesta informació s’ha de comunicar igualment 
en un termini de deu dies des que tingui coneixement la comunitat autònoma.
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Article 23. Sistema d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses (SOFYH).

1. Es crea el Sistema d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses, que ha 
de contenir:

a) El Registre nacional d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses, i 
d’associacions d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses, i

b) La informació recollida a l’article 22 del present Reial decret.

El Sistema d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses queda adscrit a la 
Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient, que és la responsable del seu funcionament coordinat amb les 
comunitats autònomes, en la forma que preveu aquest Reial decret.

2. L’esmentada Direcció General, en col·laboració amb les comunitats autònomes, ha 
d’establir els protocols tècnics necessaris per al funcionament correcte de les aplicacions 
informàtiques necessàries.

Article 24. Controls.

1. En virtut del que disposa l’article 154.4 b) del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i dels articles 24 i 27 del 
Reglament d’execució (UE) 2017/892 de la Comissió, de 13 de març de 2017, els òrgans 
competents han de fer els controls administratius i in situ que els permetin verificar el 
compliment dels requisits de reconeixement, en els moments següents:

a) Previ a la concessió de reconeixements d’organitzacions de productors i 
d’associacions d’aquestes.

b) Almenys una vegada cada tres anys, i previ al pagament de l’ajuda anual que 
estableix l’article 34 del Reglament esmentat, en el cas d’organitzacions de productors i 
associacions d’aquestes que tinguin programes operatius establerts per l’article 33 del 
Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 
de 2013.

c) Almenys una vegada cada cinc anys, en el cas de les organitzacions de productors 
i associacions d’aquestes que no tinguin programes operatius.

2. Els controls administratius s’han d’efectuar segons el que disposa l’article 26.1 del 
Reglament d’execució (UE) 2017/892 de la Comissió, de 13 de març de 2017, i els in situ 
segons el que disposa l’article 27 del mateix Reglament.

3. En virtut del que disposa l’article 28 del Reglament d’execució (UE) 2017/892, de 
la Comissió, de 13 de març de 2017, del resultat de cada control esmentat a l’apartat 1 del 
present article, l’òrgan competent ha de:

a) Sense demora, a la finalització del control, elaborar un informe escrit, detallat i 
datat, sobre els resultats obtinguts en el qual constin la data i el lloc de la realització dels 
controls, els noms i càrrecs de les persones presents, així com la totalitat de les actuacions, 
mesures i documents verificats.

b) En cas que es detectin incompliments dels requisits de reconeixement, procedir 
d’acord amb el que disposa l’article 59 del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la 
Comissió, de 13 de març de 2017.

4. En virtut de l’article 34 del Reglament d’execució (UE) 2017/892 de la Comissió, 
de 13 de març de 2017, per tal de comprovar que l’organització compleix els requisits de 
reconeixement, es disposa que en els casos que preveuen l’article 9.2 i el segon paràgraf 
del 9.3 del present Reial decret, en què els mitjans tècnics i humans no siguin de la mateixa 
organització o en què una activitat no la dugui a terme aquesta mateixa, els controls 
administratius i in situ han d’incloure les verificacions necessàries a les entitats que els 
aporten o que duen a terme les activitats.
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Article 25. Suspensió del reconeixement.

1. Les suspensions de reconeixement de les organitzacions de productors i de les 
seves associacions, així com al seu aixecament, requereixen una resolució expressa per 
part de l’òrgan competent en el seu reconeixement.

2. En virtut del que disposa l’article 59 del Reglament delegat (UE) 2017/891 de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, la suspensió del reconeixement:

a) S’ha de portar a terme quan finalitzi el termini que l’òrgan competent atorgui a 
l’organització perquè adopti les mesures correctores necessàries a la carta d’advertència 
a què fa referència l’article 59.1 del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 
13 de març de 2017, si l’entitat no ha adoptat aquestes mesures i l’incompliment dels 
criteris de reconeixement detectat està vinculat amb el nombre mínim de membres i/o del 
valor de la producció comercialitzable exigits, amb el personal i la infraestructura 
necessària per garantir les seves funcions essencials i per complir els requisits que 
estableix per a aquestes el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, amb l’activitat principal recollida a l’article 11 del 
Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017, o amb 
l’exigència de garantia de funcionament democràtic.

b) S’ha de notificar a les organitzacions de productors al llarg dels deu dies següents 
a la finalització del termini a què fa referència el paràgraf anterior, i la seva durada no pot 
ser superior a dotze mesos des que l’organització rebi la carta d’advertència. La resolució 
de suspensió corresponent ha d’incloure: l’inici i el final de la suspensió, els efectes 
d’aquesta durant el període que tingui suspès el reconeixement i els efectes de la 
no-adopció de les mesures correctores.

c) Implica que l’organització de productors pot continuar amb les seves activitats però 
sense percebre el pagament de les ajudes que derivin de ser una entitat reconeguda, en 
especial de la que estableix l’article 34 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, fins que s’hagi aixecat la suspensió. 
Després de l’aixecament l’ajuda s’ha de reduir un 2% per cada mes civil o part del mes civil 
que hagi durat la suspensió.

d) Una vegada transcorregut el període de suspensió de reconeixement, si l’organització 
de productors continua sense complir algun dels requisits de reconeixement que esmenta la 
lletra a) d’aquest apartat, s’ha de procedir a retirar el seu reconeixement amb efectes des de la 
data en què es van deixar de complir els requisits esmentats, o si no és possible determinar 
aquesta data, des d’aquella en què s’hagi detectat l’incompliment. En cas que l’incompliment 
faci referència al nombre mínim de membres i/o del valor de la producció comercialitzable 
exigits, s’ha de tenir en compte el que disposa el segon paràgraf de l’article 59.6 del Reglament 
delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017.

3. En virtut del que disposa l’article 60 del Reglament delegat (UE) 2017/891 de la 
Comissió, de 13 de març de 2017, també s’ha de procedir a suspendre el reconeixement 
a una organització de productors o una associació d’organització de productors quan 
siguin objecte d’una investigació per part de l’Administració, motivada per una acusació de 
frau respecte de l’ajuda que estableix el Reglament (UE) 1308/2013, del Parlament 
Europeu i del Consell. Aquesta suspensió dura fins que es determini el càrrec que se li 
imputa i té els efectes que estableix l’apartat 2 de l’article esmentat.

Article 26. Retirada del reconeixement.

1. Les retirades de reconeixement de les organitzacions de productors i de les seves 
associacions requereixen una resolució expressa per part de l’òrgan competent en el seu 
reconeixement i s’han de tramitar:

a) A instància de les entitats, adreçada a l’òrgan competent que li va atorgar el 
reconeixement, sense perjudici del compliment de les obligacions i els compromisos 
derivats de la seva condició d’organització de productors o associació d’aquestes, i de les 
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responsabilitats que puguin derivar de les actuacions portades a terme durant el període 
en què va gaudir del reconeixement.

b) D’ofici, en aplicació del que disposa l’article 25.2 d) del present Reial decret i dels 
apartats 3, 6 i 8 de l’article 59 del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 
de març de 2017, en les organitzacions de productors. En aquests casos, la retirada de 
reconeixement implica la pèrdua del dret de cobrament de les ajudes per ser una entitat 
reconeguda en virtut del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 17 de desembre de 2013, des de la data en què tingui efecte la retirada de 
reconeixement, i la recuperació de les que hagi percebut des de la data esmentada d’acord 
amb el que disposa l’article 67 del Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 
13 de març de 2017.

c) D’ofici, quan es demostri que una organització de productors o una associació 
d’aquestes ha comès frau respecte d’una ajuda coberta pel Reglament (UE) núm. 
1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. En aquests 
casos, els efectes de la retirada de reconeixement són els que disposa l’article 60.2 del 
Reglament delegat (UE) 2017/891, de la Comissió, de 13 de març de 2017.

2. En tots els casos de retirada del reconeixement s’ha de tenir en compte el que 
disposa l’article 36 del Reglament delegat (UE) 2017/891 de la Comissió, de 13 de març 
de 2017.

Disposició transitòria única. Adaptació de les organitzacions de productors i associacions 
d’organitzacions de productors.

Els canvis introduïts en el present Reial decret que requereixin ser adoptats per 
l’assemblea general de l’entitat, o si s’escau, per la junta general d’accionistes si així ho 
disposen els seus estatuts, o el seu reglament de règim intern, o la normativa específica 
que regula la seva personalitat jurídica, els han d’adoptar les organitzacions de productors 
i les associacions d’organitzacions de productors en la primera assemblea general, o si 
s’escau junta general d’accionistes, que celebrin, i no poden sobrepassar el termini d’un 
any des de la seva entrada en vigor.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1972/2008, de 28 de novembre, sobre reconeixement 
d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret té caràcter de normativa bàsica, i es dicta de conformitat amb el que 
estableix l’article 149.1.13a 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 modificació.

Es faculta el ministre d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per modificar 
els annexos, quan aquestes modificacions siguin exigides com a conseqüència de la 
normativa Unió Europea.

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, 26 de maig de 2017.

FELIPE R.

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

Documentació a adjuntar amb la sol·licitud de reconeixement

A) Totes les organitzacions de productors

1. Document, elevat a escriptura pública, que acrediti la constitució de l’entitat, la 
seva denominació, la seva finalitat, el seu domicili social, la seva forma jurídica, el seu 
número d’identificació fiscal, el seu capital social, i les persones que la constitueixen amb 
indicació del percentatge de capital de cadascuna. No obstant això, en cas que l’entitat 
sol·licitant sigui una cooperativa o secció d’aquesta que no requereixi efectuar el comptatge 
que estableix l’article 7.2.b) del present Reial decret per demostrar el compliment del 
nombre mínim de membres que estableix l’apartat 1 de l’article esmentat, no ha d’incloure 
el percentatge de capital de cada persona que la constitueix.

En cas que l’entitat sol·licitant sigui una societat mercantil, ha de fer constar si les 
participacions o accions han de ser nominatives.

2. Certificat sobre l’acord de l’assemblea general, en el cas de cooperatives, societats 
agràries de transformació, i seccions d’aquestes, o de la junta general d’accionistes en el 
cas de societats mercantils, o de l’òrgan corresponent en un altre tipus de forma jurídica, 
en què es va acordar sol·licitar el reconeixement com a organització de productors, en què 
es reculli el compromís de respectar la normativa que les regula, i la categoria per a la qual 
se sol·licita el reconeixement.

3. Estatuts (o reglament de règim intern en cas de les seccions) de funcionament, 
elevats a escriptura pública o registrats en el registre corresponent segons disposi la 
normativa que regula la persona jurídica que sigui l’entitat sol·licitant o visats per l’òrgan 
competent en el seu reconeixement, que recullin, almenys:

a) La finalitat específica que persegueixin de les que estableix l’article 152.1 c) 
incisos i), ii), i iii) del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013.

b) L’exigència als seus membres productors de comercialitzar tota la seva producció 
dels productes per als quals l’organització estigui reconeguda, o hagi de ser reconeguda, 
a través de l’organització.

En cas que l’organització autoritzi els seus membres productors a efectuar vendes de 
les que recull l’article 12 del present Reial decret, han de recollir aquesta autorització i el 
compromís d’establir el procediment de control que esmenta l’article.

c) La resta d’obligacions a què se sotmeten els membres productors de manera 
precisa i clara, en particular:

i) Les d’aplicar les normes adoptades per l’organització en matèria de notificació de 
la producció, de producció, de comercialització, i de protecció al medi ambient.

ii) Pertànyer a una sola organització de productors per a la mateixa categoria de 
reconeixement.

iii) Facilitar la informació que se’ls sol·liciti a efectes estadístics de l’organització de 
productors.

iv) Les contribucions financeres que se’ls imposa per finançar l’organització de 
productors.

v) El període mínim d’adhesió a l’organització.
vi) El període d’avís previ per causar baixa en l’organització, i les càrregues 

econòmiques que ha d’abonar per fer-ho, així com qualsevol altre efecte a què doni lloc el 
fet de causar baixa en l’entitat.

vii) Les sancions per incompliment de les obligacions estatutàries.

d) Els procediments mitjançant els quals es fixen, adopten, i modifiquen les normes 
que preveu la lletra c) anterior, incís i).

e) Les cooperatives o societat agrària de transformació que puguin tenir membres no 
productors, l’exigència que aquests no poden participar en la presa de decisions relatives 
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al funcionament de l’organització de productors, i als programes i fons operatius que 
estableixen els articles 32 i 33 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

f) Les normes que garanteixin als seus membres productors el control democràtic de 
l’organització de productors i de les decisions d’aquesta en tot tipus d’acords. A aquests 
efectes, han de recollir els drets de vot i el capital social dels membres així com el quòrum 
necessari per a l’adopció d’acords. En cas que tinguin membres no productors, han de 
recollir que aquests no poden participar en la presa de decisions relatives al funcionament 
com a organització de productors, i als programes i fons operatius establerts en els articles 
32 i 33 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 
de desembre de 2013, ni poden participar en l’elecció dels òrgans de govern.

No obstant això, en el cas de cooperatives o seccions d’aquestes que estiguin 
emparades per una norma jurídica que impliqui el seu funcionament democràtic, no és 
necessari que recullin el que disposa l’apartat anterior.

g) Les normes relatives a l’admissió de nous membres.
h) Compromís de portar, a partir de la data de reconeixement, una comptabilitat 

específica per a les activitats sotmeses a reconeixement, i les normes comptables i 
pressupostàries necessàries per al funcionament de l’organització. En cas que sigui una 
secció, la comptabilitat de l’entitat a la qual pertany la secció ha de permetre diferenciar 
l’activitat d’aquesta.

i) En el cas que sigui una cooperativa o societat agrària de transformació amb secció 
de fruites i hortalisses, o una secció de les que preveu la lletra (a) de l’apartat 1 de l’article 
1 del present Reial decret:

– El reglament de règim intern de la secció ha de recollir la prohibició d’adoptar acords 
contraris a la llei, als estatuts de l’entitat a la qual pertany, o a l’interès general de l’entitat 
en qüestió, i

– Els estatuts de la cooperativa o de la societat agrària de transformació que tinguin 
secció de fruites i hortalisses han d’establir que les decisions relatives al reconeixement, al 
funcionament i a les actuacions com a organització de productors, incloses les relatives a 
la presentació i l’execució de programes operatius i constitució dels fons operatius 
establerts en els articles 32 i 33 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, les adopta directament l’assemblea de 
la secció.

j) En les organitzacions de productors que tinguin membres no productors, que els 
components dels seus òrgans de govern els han d’elegir, exclusivament, els membres 
productors.

4. Certificat del secretari o òrgan equivalent de l’entitat, amb el vistiplau del president 
o òrgan equivalent de l’entitat, en el qual s’indiqui:

a) El nombre de membres productors de l’organització, basat en les acreditacions de 
titularitat d’explotacions dels membres i de les seves produccions durant almenys els dotze 
mesos anteriors a la sol·licitud de reconeixement.

b) El valor de la producció comercialitzable de l’organització de productors, determinat 
segons el que disposa l’article 8 del present Reial decret.

c) Que tots i cadascun dels productors que formen part de l’organització de productors 
són responsables del risc empresarial de l’explotació de la qual són titulars. En cas que 
tingui membres vinculats segons el que disposa l’article 13.4 del present Reial decret, els 
membres que ho estan.

5. Llibre registre de socis, en suport tradicional o informàtic, i informació relativa als 
efectius productius de cadascun d’aquests, descrit a l’annex II del present Reial decret.

6. En cas que permetin membres productors amb períodes mínims d’adhesió inferior 
a tres anys, el llibre registre que esmenta l’article 11.1 del present Reial decret.
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7. Document amb la descripció, i la ubicació dels mitjans humans, materials i tècnics 
dels quals disposa per portar a terme adequadament les seves activitats, tant pel que fa a 
la durada com a l’eficàcia. Almenys ha d’incloure:

a) Procediment a utilitzar, i mitjans dels quals disposa, el departament tècnic de 
producció, per portar a terme una estratègia d’adaptació de la producció dels seus 
membres al que demana el mercat, marcar als membres productors directrius perquè els 
sistemes de cultiu utilitzats pels seus membres siguin respectuosos amb el medi ambient, 
i coordinar els membres productors en els aspectes relacionats amb calendaris de sembra 
i recol·lecció, varietats i espècies a cultivar, volums de producció, i reconversions a fer.

b) Mitjans dels quals disposa el departament de condicionament de la producció, per 
portar a terme la classificació, l’emmagatzematge, i el condicionament de la producció dels 
seus membres.

c) Estructura i mitjans dels quals disposa el departament comercial per portar a terme 
la posada en el mercat de la producció dels membres productors.

d) Mitjans dels quals disposa el departament administratiu per portar a terme la gestió 
administrativa de l’organització de productors.

En cas que l’entitat tingui externalitzada alguna de les seves activitats o algun dels 
mitjans tècnics per poder complir els requisits de reconeixement, ha de presentar l’acord o 
els acords comercials que descriu l’article 9.4 del present Reial decret.

8. En cas que se sol·liciti el reconeixement com a categoria (iv), el compromís per 
escrit per part dels seus membres d’un lliurament mínim que garanteixi el valor de la 
producció comercialitzable mínim que estableix per a aquestes l’annex IV, i el contracte de 
subministrament entre l’empresa transformadora i l’organització, si aquesta no és la 
transformadora.

9. Les filials que té l’organització i els membres que en formen part, amb indicació de 
les participacions i el capital social que té cadascuna.

10. Sobre els membres agregadors de productors que formin part de l’organització 
de productors, ja sigui de manera directa o indirecta:

a) Els estatuts de cadascun.
b) El document que descriu l’apartat 1 de la part (A) d’aquest annex, corresponent al 

membre agregador, amb els mateixos criteris que s’hi descriuen.

B) Organitzacions de productors transnacionals

A més de la documentació que esmenta l’apartat (A), les organitzacions de productors 
transnacionals han de presentar un certificat expedit pel secretari de l’entitat en el qual es 
faci constar el nombre de membres productors i el valor de la producció comercialitzada 
que té l’organització de productors a cadascun dels estats membres on tenen efectius 
productius.

ANNEX II

Estructura i contingut del registre de membres de les organitzacions de productors

I. En organitzacions de productors la personalitat jurídica de les quals sigui la de 
cooperativa o societat agrària de transformació, o seccions d’aquestes:

a) Membres de l’organització que siguin persones físiques o persones jurídiques no 
agregadors de productors. D’aquests membres s’ha d’incloure, almenys:

1r Nom o raó social.
2n NIF.
3r Data d’alta.
4t Data de baixa.
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5è Si és productor o no productor.
6è Si és membre directe o a través d’un membre agregador.
7è Efectius productius de la seva explotació (superfície cultivada, productes i volum 

i valor de la seva producció per productes).
8è Àmbit geogràfic de la seva explotació.
9è Capital social que té respecte de l’organització.
No obstant això, no és necessari incloure aquesta informació quan el membre sigui un 

membre directe d’una organització de productors que sigui una cooperativa emparada per 
una norma jurídica que impliqui el seu funcionament democràtic o una secció d’aquesta, o 
quan sigui un membre directe d’un membre agregador la personalitat jurídica del qual sigui 
una cooperativa, o una secció d’aquesta, que compleixi els mateixos requisits que 
l’esmentada anteriorment. Tanmateix, en aquests casos, si la cooperativa, o secció 
d’aquesta, no assoleix el nombre mínim de membres que estableix l’article 7.1 del present 
Reial decret amb membres productors que siguin persones físiques, s’ha d’obtenir, dels 
membres productors que siguin persones jurídiques, la informació relativa a la seva 
estructura societària fins a arribar a les persones físiques que hi ha darrere, almenys, fins 
que s’assoleixi l’esmentat nombre mínim de membres, computats segons el que disposa 
l’article 7.2.

10è Drets de vot que té en qualsevol tipus de decisions respecte de l’organització de 
productors. No obstant això, no és necessari incloure aquesta informació quan el membre 
sigui un membre directe d›una organització de productors que sigui una cooperativa 
emparada per una norma jurídica que impliqui el seu funcionament democràtic o una 
secció d›aquesta, o quan sigui un membre directe d’un membre agregador la personalitat 
jurídica del qual sigui una cooperativa, o una secció d’aquesta, que compleixi els mateixos 
requisits que l’esmentada anteriorment.

11è Si és membre a través d’un membre agregador de productors, s’ha d’incloure, a 
més:

i) El nivell que té dins de la cadena societària de l’organització de productors, partint 
del criteri que el segon nivell són els membres d’un membre agregador directe de 
l’organització.

ii) La raó social i el NIF del membre agregador del qual forma part, i nivell que té 
aquest agregador a l’organització.

iii) El capital social que té respecte del membre agregador del qual forma part. No 
obstant això, no és necessari incloure aquesta informació quan el membre sigui un membre 
directe d’una organització de productors que sigui una cooperativa emparada per una 
norma jurídica que impliqui el seu funcionament democràtic o una secció d’aquesta, o 
quan sigui un membre directe d’un membre agregador la personalitat jurídica del qual sigui 
una cooperativa, o una secció d’aquesta, que compleixi els mateixos requisits que 
l’esmentada anteriorment.

iv) Els drets de vot que té en qualsevol tipus de decisions respecte del membre 
agregador del qual forma part. No obstant això, no és necessari incloure aquesta informació 
quan el membre sigui un membre directe d’una organització de productors que sigui una 
cooperativa emparada per una norma jurídica que impliqui el seu funcionament democràtic 
o una secció d’aquesta, o quan sigui un membre directe d’un membre agregador la 
personalitat jurídica del qual sigui una cooperativa, o una secció d’aquesta, que compleixi 
els mateixos requisits que l’esmentada anteriorment.

b) Membres agregadors de productors. De cadascun d’aquests, s’ha d’incloure, 
almenys:

1r Raó social.
2n NIF.
3r Data d’alta.
4t Data de baixa.
5è Si és productor o no productor.
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6è El nivell que té dins de la cadena societària de l’organització de productors, amb 
el mateix criteri marcat a l’apartat 11, incís i) de la lletra a) anterior.

7è En cas que sigui productor a més d’agregador, els efectius productius dels quals 
ell és titular d’explotació (superfície cultivada, productes i volum i valor de la seva producció 
per productes) i l’àmbit geogràfic de l’explotació de la qual és titular.

8è Efectius productius que agrupa procedent dels seus membres productors 
(superfície cultivada, productes i volum i valor de la seva producció per productes).

9è Àmbit geogràfic del conjunt de les explotacions dels seus membres.
10è Capital social que té respecte de l’organització. No obstant això, no és necessari 

incloure aquesta informació quan el membre sigui un membre directe d’una organització 
de productors que sigui una cooperativa emparada per una norma jurídica que impliqui el 
seu funcionament democràtic o una secció d’aquesta, o quan sigui un membre directe d’un 
membre agregador la personalitat jurídica del qual sigui una cooperativa, o una secció 
d’aquesta, que compleixi els mateixos requisits que l’esmentada anteriorment.

11è Drets de vot que té en qualsevol tipus de decisions de l’organització. No obstant 
això, no és necessari incloure aquesta informació quan el membre sigui un membre directe 
d’una organització de productors que sigui una cooperativa emparada per una norma 
jurídica que impliqui el seu funcionament democràtic o una secció d’aquesta, o quan sigui 
un membre directe d’un membre agregador la personalitat jurídica del qual sigui una 
cooperativa, o una secció d’aquesta, que compleixi els mateixos requisits que l’esmentada 
anteriorment.

12è Nombre de productors que agrega.
13è De cada membre que en formi part, el nom o la raó social i el NIF.

II. En organitzacions de productors i membres agregadors de productors amb 
personalitat jurídica que no sigui la de cooperativa, societat agrària de transformació, o 
seccions d’aquestes, s’ha d’incloure la informació detallada a l’apartat I) referida als titulars 
de les accions o participacions del capital de l’entitat.

ANNEX III

Categories de reconeixement de les organitzacions de productors

i) Fruites i hortalisses.

Productes inclosos a la part IX de l’annex I del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. No obstant això, l’exclusió 
en aquesta categoria de la fruita de closca, els bolets, els cítrics, els productes per a 
transformació, les aromàtiques i els condiments, el raïm de taula, el meló i la ceba és 
opcional.

ii) Fruites.

Productes del capítol NC 08 inclosos a la part IX de l’annex I del Reglament (UE) núm. 
1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. No obstant 
això, l’exclusió en aquesta categoria dels productes esmentats destinats a la transformació, 
la fruita de closca, els cítrics, el raïm de taula, i el meló és opcional.

iii) Hortalisses.

Productes del capítol NC 07 inclosos a la part IX de l’annex I del Reglament (UE) núm. 
1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. No obstant 
això, l’exclusió en aquesta categoria dels productes esmentats destinats a la transformació, 
els bolets, i la ceba és opcional.

iv) Productes destinats a la transformació.

Productes inclosos a la part IX de l’annex I del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, que l’entitat sigui capaç de 
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garantir que es lliuren per a la transformació en els productes inclosos a la part X de 
l’annex esmentat, o a l’article 22.3 del Reglament delegat (UE) 2017/891 de la Comissió, 
de 13 de març de 2017.

v) Cítrics.

Productes del Codi NC 0805.

vi) Fruita de closca.

Fruita de closca inclosa a la part IX de l’annex I del Reglament (UE) núm. 1308/2013, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, entre aquestes, les 
ametlles, les avellanes, les nous de noguera, les castanyes, i els festucs, així com les 
garrofes.

vii) Bolets.

Bolets del gènere Agaricus, trufes, i altres bolets frescos o refrigerats.

viii) Aromàtiques i condiments.

Safrà, farigola, alfàbrega, melissa, menta, orenga, romaní, i sàlvia, frescos o refrigerats.

ix) Raïm de taula.
x) Meló.
xi) Ceba.

ANNEX IV

Nombre mínim de membres i de valor de la producció comercialitzable de les 
organitzacions de productors

a) Categories (i), (ii), i (iii):

– A Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Illes Balears, Castella i Lleó, i Canàries:

Nombre mínim de membres Mínim valor producció 
comercialitzable

Entre cinc i quinze . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 €
Més de quinze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 €

– Altres zones:

Nombre mínim de membres Mínim valor producció 
comercialitzable

Entre cinc i quinze . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 €
Entre setze i quaranta . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 €
Més de quaranta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 €

b) Categoria (v):

– En funció del nombre mínim de membres i del valor mínim de producció 
comercialitzable. En tot el territori nacional:

Nombre mínim de membres Mínim valor producció 
comercialitzable

Cinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 €
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– En funció del nombre mínim de membres i del volum mínim de producció 
comercialitzable. En tot el territori nacional, excepte a les Illes Balears:

Nombre mínim de membres Mínim valor producció 
comercialitzable

Vint-i-cinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 t

– En funció del nombre mínim de membres i del volum mínim de producció 
comercialitzable. A les Illes Balears:

Nombre mínim de membres Mínim valor producció 
comercialitzable

Vint-i-cinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 t

c) Categories (iv), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) i (xi):

– Per a tot el territori nacional:

Nombre mínim de membres Mínim valor producció 
comercialitzable

Cinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 €

ANNEX V

Documentació a adjuntar amb la sol·licitud de reconeixement com a associació 
d’organització de productors

1. Document, elevat a escriptura pública, que acrediti la constitució de l’entitat, la 
seva denominació, el seu domicili social, la seva forma jurídica, el seu número d’identificació 
fiscal, el seu capital social, les entitats que la constitueixen amb el percentatge de capital 
de cadascuna, les activitats que ha de dur a terme i els productes als quals afecta.

2. Certificat de l’acta de l’assemblea general en el cas de cooperatives i societats 
agràries de transformació, o de la junta general d’accionistes o òrgan equivalent en la 
resta, en el qual es va acordar sol·licitar el reconeixement com a associació d’organització 
de productors, amb el compromís de respectar la normativa que les regula.

3. Estatuts de funcionament, elevats a escriptura pública o registrats en el registre 
corresponent segons disposi la normativa que regula la persona jurídica que sigui l’entitat 
sol·licitant o visats per l’òrgan competent en el seu reconeixement, que incloguin, almenys:

a) Les activitats a dur a terme de les que estableix l’article 18 del present Reial decret 
i els productes als quals afecta.

b) Les obligacions a què se sotmeten les entitats associades de manera precisa i 
clara, en particular la de no poder pertànyer a més d’una associació d’organitzacions de 
productors per a una determinada activitat i per a un mateix producte, les contribucions 
financeres que se’ls imposarà per finançar l’associació, el període mínim d’adhesió, el 
període d’avís previ per causar baixa en l’organització, les càrregues econòmiques que 
han d’abonar per causar baixa, i les sancions per incompliment de les obligacions 
estatutàries.

c) La fórmula d’adopció d’acords i de determinació dels drets de vot que garanteixin 
als seus membres el control democràtic de l’associació. Quan tinguin membres que no 
siguin organitzacions de productors, han de precisar que si l’associació presenta 
programes operatius, totals o parcials, dels que estableix l’article 33 del Reglament (UE) 
núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, les 
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decisions sobre aquests només han de ser adoptades per membres que siguin 
organitzacions de productors reconegudes.

d) Les normes relatives a l’admissió de nous membres.
e) Compromís de portar, a partir de la data de reconeixement, una comptabilitat 

específica per a les activitats sotmeses a reconeixement, i les normes comptables i 
pressupostàries necessàries per al funcionament de l’associació.

4. Llibre registre d’entitats associades, en suport tradicional o informàtic, en el qual 
s’inclogui, almenys, si són organitzacions de productors reconegudes o no, el capital social 
i els drets de vot que tenen dins de l’associació, la data d’adhesió, les dades dels seus 
efectius productius, i el seu àmbit geogràfic.

5. Document amb la descripció, i ubicació dels mitjans humans, materials i tècnics 
dels quals disposa per portar a terme adequadament les seves activitats, tant pel que fa a 
la durada com a l’eficàcia.
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