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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
10939 Reial decret 861/2018, de 13 de juliol, pel qual s’estableix la normativa bàsica 

en matèria de declaracions obligatòries dels sectors de l’oli d’oliva i les olives 
de taula i pel qual es modifica el Reial decret 772/2017, de 28 de juliol, pel 
qual es regula el potencial de producció vitícola.

El 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 es deroguen els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell, i 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 es 
deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i 
(CE) núm. 1234/2007, disposen –en virtut de l’article 67 del primer i de l’article 223 del 
segon– que els estats membres han de notificar certa informació a la Comissió Europea 
relativa a la gestió dels règims d’ajuda i del mercat.

Aquest marc regulador es perfecciona mitjançant el Reglament delegat (UE) 
núm. 2017/1183 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, pel qual es complementen els 
reglaments (UE) núm. 1307/2013 i (UE) 1308/2013 pel que fa a la notificació d’informació i 
documents a la Comissió, a l’article 1 del qual es preveu que les notificacions són aplicables 
als sectors enumerats a l’article 1.2 del Reglament (UE) núm. 1308/12013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, entre els quals s’inclouen l’oli d’oliva i 
les olives de taula.

Així mateix, la normativa de la Unió Europea relativa a les obligacions de notificació es 
completa a través del Reglament d’execució (UE) núm. 2017/1185 de la Comissió, de 20 
d’abril de 2017, pel qual s’estableixen les normes de desplegament dels reglaments (UE) 
núm. 1307/2013 i (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a 
la notificació d’informació i documents a la Comissió i pel qual es modifiquen i es deroguen 
diversos reglaments de la Comissió.

Sobre això, en el considerant núm. 5 s’indica que és important que la informació 
notificada sigui pertinent per al mercat de què es tracti, exacta i completa, i escau que els 
estats membres posin en marxa mecanismes per garantir aquest aspecte, incloses les 
mesures necessàries perquè els agents econòmics els proporcionin la informació exigida 
dins dels terminis oportuns.

En la mateixa línia, els considerants núm. 7 i 8 indiquen, respectivament, que els estats 
membres poden notificar informació addicional que sigui rellevant per al mercat més enllà 
del que exigeix el Reglament esmentat, i que la informació sobre els preus dels productes, 
la producció i el mercat és necessària als efectes del seguiment, l’anàlisi i la gestió del 
mercat dels productes agrícoles i de l’aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

A aquests efectes, a l’article 6 de l’esmentat Reglament d’execució (UE) núm. 2017/1185 
de la Comissió de 20 d’abril de 2017, s’estableixen els requisits relatius a les notificacions 
sobre preus, produccions i situació del mercat.

D’altra banda, s’ha d’assenyalar que la transparència dels mercats constitueix un 
element fonamental per al seu funcionament. Els mercats de l’oli d’oliva i de les olives de 
taula en són un clar exemple.

L’Ordre APA/2677/2005, de 8 d’agost, sobre comptabilitat i declaracions per al control 
en el sector de l’oli d’oliva i de les olives de taula, va donar continuïtat al sistema de 
comptabilitat i declaracions previst en el règim de les ajudes a la producció. Extingit aquest, 
mitjançant les seves modificacions posteriors, l’última efectuada per l’Ordre ARM/2275/2010, 
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de 20 d’agost, s’ha implantat i perfeccionat un sistema d’informació dels mercats oleícoles 
que ha permès dotar el sector d’una formidable transparència.

La transparència, com a essència per al coneixement dels mercats agraris, constitueix 
una filosofia cada vegada més arrelada en la definició de les polítiques agràries.

D’altra banda, la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament 
de la cadena alimentària, a la disposició addicional primera (d’acord amb la redacció que 
fa de l’apartat 5 la disposició final primera de la Llei 6/2015, de 12 de maig, de 
denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides d’àmbit supraautonòmic), 
estableix entre els fins de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris la gestió del sistema 
d’informació de mercats oleícoles. Així mateix, a l’apartat 6 s’estableixen les funcions que 
ha d’exercir l’Agència esmentada per a la consecució dels fins assignats.

La Sentència 66/2017, de 25 de maig (BOE d’1 de juliol), per la qual es resol el recurs 
d’inconstitucionalitat 6227-2013, interposat pel Consell de Govern de la Generalitat de 
Catalunya en relació amb diversos apartats de la disposició addicional primera de 
l’esmentada Llei 12/2013, de 2 d’agost, ha declarat nuls diversos aspectes de la Llei 
esmentada pel que fa a les funcions de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris. Entre 
d’altres, el que estableix la lletra b) de l’apartat 6 de la disposició addicional primera, la 
qual assignava a l’Agència com una de les seves funcions la d’establir i desenvolupar el 
règim de control necessari sobre els sistemes d’informació de mercats, entre aquests els 
oleícoles.

Per això s’ha de tenir present que a la campanya 2017/2018 es manté l’aplicació de 
l’Ordre APA/2677/2005, de 8 d’agost, per a les declaracions obligatòries, sempre tenint en 
compte que el control competeix a les comunitats autònomes.

En la conjuntura actual, és necessari adequar els procediments, i preservar, tanmateix, 
el sistema d’informació d’aquests mercats, i amb aquest fi s’estableix la present disposició.

Això ha de permetre un compliment adequat de les obligacions d’informació a la 
Comissió Europea, fer un seguiment apropiat de l’evolució del mercat, i al seu torn, que els 
operadors del sector i les administracions adoptin les seves decisions amb el màxim 
coneixement. Per a això, és necessari disposar dels millors instruments que atorguin més 
i millor qualitat a la informació.

Mitjançant aquest Reial decret es consolida i s’actualitza el sistema de declaracions 
vigent, a la vegada que es complementa amb un cens d’instal·lacions i operadors oleícoles 
obligats a declarar; així com s’estableix tota la informació mínima que han de contenir les 
declaracions obligatòries en el sector de l’oli d’oliva i les olives de taula. Això des de la 
perspectiva que el sistema esmentat de cap manera ha de suposar un cost addicional per 
a l’operador, atès que les dades que actualment estan en poder de l’Administració 
s’integren en el sistema. A més, el Cens ha d’incloure les empreses, persones físiques o 
jurídiques que no disposin d’instal·lacions pròpies, que duguin a terme operacions en el 
mercat d’oli d’oliva, amb la finalitat de garantir la traçabilitat del sistema.

Les comunitats autònomes són responsables del manteniment i l’actualització del 
Cens d’instal·lacions i operadors oleícoles, a partir, segons el cas, de les dades del 
Registre d’indústries agràries que tinguin en el seu poder, de les dades facilitades pel 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació sobre les instal·lacions i els operadors que en 
l’actualitat estan declarant i de la informació que proporcionin els mateixos operadors, amb 
la finalitat de garantir la seva continuïtat. En aquest sentit, han d’informar el Ministeri de les 
modificacions posteriors que es produeixin, perquè aquest actualitzi les dades de les 
instal·lacions que declaren en el sistema d’informació dels mercats oleícoles en cada 
campanya de comercialització.

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

Les autoritats competents poden establir els seus sistemes informàtics de tal manera 
que els operadors puguin fer les seves declaracions d’acord amb el que estableix aquest 
Reial decret.
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Els agents econòmics del sector obligats a declarar són els responsables del 
manteniment degudament actualitzat de les dades que s’hi contenen, i de la seva veracitat 
i exactitud.

El sistema ha de ser accessible a tots els òrgans competents del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, a les comunitats autònomes per a les instal·lacions establertes en el 
seu àmbit territorial i als declarants per a les seves pròpies dades. Així mateix, el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de posar a disposició de les comunitats autònomes i 
de les organitzacions representatives de sector de l’oli d’oliva i de les olives de taula la 
informació extreta d’aquest sistema de manera agregada, i ha de proporcionar a les 
organitzacions interprofessionals la informació necessària als efectes de l’aplicació de les 
seves extensions de norma respectives. Tot això, sense perjudici de la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’utilitzar la informació continguda en 
el sistema per enviar a la Comissió Europea tota la informació que exigeixi la normativa 
europea en matèria d’informació de mercats, així com qualsevol altra que sigui necessària.

Finalment, perquè el sistema d’informació dels mercats oleícoles sigui veraç és 
necessari assegurar-se de l’exactitud de les declaracions i, en casos d’incompliments, 
imposar les sancions corresponents.

D’altra banda, mitjançant el Reial decret 772/2017, de 28 de juliol, pel qual es regula el 
potencial de producció vitícola, s’ha establert la normativa bàsica sobre això i el règim 
d’autoritzacions de plantacions de vinya. En aquesta normativa s’estableixen els models 
per enviar la informació que les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, mitjançant els annexos IX al XIX. És necessari adaptar 
quatre d’aquests annexos per completar la informació que les comunitats autònomes han 
de comunicar en l’aplicació d’aquesta, operació merament puntual que es porta a terme 
mitjançant la present disposició.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica. L’article 15 es dicta 
en execució i desplegament del que disposa la disposició addicional primera de la Llei 
12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han observat els principis de bona regulació que 
preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. Els principis de necessitat i eficàcia, atès que la norma 
és l’instrument més indicat per als interessos que es persegueixen; el principi de 
proporcionalitat, ja que conté la regulació imprescindible per atendre les necessitats que 
es pretenen cobrir; i el principi de seguretat jurídica, ja que és coherent amb la resta de 
l’ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea. A part d’això, la norma és coherent amb 
els principis d’eficiència, atès que assegura la màxima eficàcia dels seus postulats amb els 
mínims costos possibles inherents a la seva aplicació, i transparència, ja que s’ha garantit 
una àmplia participació en la seva elaboració.

Durant la tramitació d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats autònomes, 
així com les entitats representatives dels sectors afectats, i s’ha sotmès al tràmit 
d’audiència i informació públiques.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb 
l’aprovació prèvia que preveu l’article 26.5, cinquè paràgraf, de la Llei 50/1997, de 27 de 
novembre, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres, en la reunió del dia 13 de juliol de 2018,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir la normativa bàsica en matèria de 
declaracions obligatòries dels sectors de l’oli d’oliva (inclosa la pinyolada) i les olives de 
taula, necessària per dotar-les de més transparència i poder disposar de les millors 
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informacions dels seus mercats, així com per donar compliment a les obligacions d’informació 
a la Comissió Europea previstes en el 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 es deroguen els reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) 
núm. 73/2009 del Consell, i també en 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) número 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007.

Article 2. Sistema d’informació dels mercats oleícoles.

1. S’actualitza el sistema d’informació dels mercats oleícoles (SIMO), de base 
informàtica, que ha de contenir:

a) El cens nacional d’instal·lacions i operadors oleícoles, que ha de contenir totes les 
instal·lacions i els operadors a què es refereixen els articles 4 al 9 següents.

b) La informació de mercats resultant de les declaracions obligatòries a què es 
refereixen els articles 4 al 9.

2. Les comunitats autònomes són responsables del manteniment i l’actualització del 
cens d’instal·lacions i operadors oleícoles a què es refereix l’article 3 i han d’informar 
puntualment el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de les actualitzacions que es 
produeixin, per al seu reflex en el cens de les instal·lacions a què es refereix la lletra a) de 
l’apartat anterior.

3. El sistema d’informació dels mercats oleícoles queda adscrit al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que és el responsable del seu funcionament, coordinat 
amb les comunitats autònomes, en la forma que preveu el present Reial decret.

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

5. Les comunitats autònomes poden establir els seus propis sistemes de declaració 
d’informació, si bé, en aquest últim cas, en els corresponents models de declaració 
d’informació s’ha d’incloure, almenys, la informació que figura en els annexos del present 
Reial decret. Les aplicacions informàtiques que utilitzin han de possibilitar que la part 
referida a les dades mínimes previstes en els annexos d’aquest Reial decret sigui 
accessible i reutilitzable en el SIMO, mitjançant sistemes entenedors per màquines d’acord 
amb els protocols i estàndards d’interoperabilitat establerts per al SIMO, i els costos de la 
interoperabilitat corren a càrrec de les comunitats autònomes de què es tracti.

Article 3. Cens d’instal·lacions i operadors oleícoles.

1. Les comunitats autònomes han de mantenir i gestionar un cens d’instal·lacions i 
operadors oleícoles situats físicament en el seu territori, que ha d’incloure així mateix els 
operadors domiciliats en l’esmentada comunitat autònoma que no tenen instal·lacions 
pròpies. El cens s’ha de nodrir, segons el cas, de les dades dels seus propis registres 
d’indústries agràries, de les dades facilitades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, i de la informació que proporcionin els operadors, que ha de ser, almenys, la 
que recull l’annex I.

2. Les comunitats autònomes han d’informar puntualment el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació de totes les altes, baixes i en general de qualsevol modificació que es 
produeixi, per al seu reflex en el SIMO.

Article 4. Obligacions dels molins d’oli.

1. Els molins d’oli han de presentar una declaració amb el resum mensual de la seva 
activitat, que ha de contenir, com a mínim, la informació que es recull a l’annex II.
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2. Les obligacions que conté aquest article s’estenen als molins d’oli denominats 
mòbils (que molen en les finques dels seus clients atès que tenen la condició d’ambulants 
i la capacitat d’ubicació en diferents localitzacions), els quals han de sol·licitar l’alta en la 
comunitat autònoma on s’ubiqui la seva seu social.

3. Els molins d’oli que adquireixin oli d’oliva amb la finalitat de comercialitzar-lo a 
granel tenen per a aquest oli la consideració d’operadors i, en conseqüència, han d’efectuar 
a més la declaració que preveu l’article 6.

4. En els casos en què el lliurament d’oliva crua al molí la porti a terme en un centre 
de compra separat del mateix molí un operador (comercialitzador) d’olives o quan 
procedeixin d’una indústria de transformació d’oliva de taula, aquests han de proporcionar 
al molí, en el moment del lliurament físic de les olives, una relació d’acord amb el model 
que figura a l’annex X d’aquest Reial decret.

Article 5. Obligacions de les envasadores.

1. Les envasadores d’olis d’oliva, inclòs el de pinyolada, han de presentar una 
declaració amb el resum mensual de la seva activitat, que contingui, com a mínim, la 
informació que preveu l’annex III.

2. Els molins d’oli que duguin a terme l’activitat d’envasament exclusivament d’olis 
d’oliva verges en envasadora pròpia tenen l’obligació de presentar aquesta declaració a 
través de l’annex II.

Article 6. Obligacions d’altres tenidors d’oli d’oliva i oli de pinyolada d’oliva.

Els operadors del sector amb instal·lacions que siguin tenidors, per qualsevol títol, 
d’olis d’oliva o oli de pinyolada d’oliva a granel, han de presentar una declaració amb el 
resum mensual de la seva activitat, que com a mínim inclogui la informació continguda a 
l’annex IV, a menys que envasin part dels olis esmentats, cas en què han de declarar 
d’acord amb el que indica l’apartat 1 de l’article 5.

Article 7. Obligacions de les refineries i de les extractores.

1. Les refineries d’olis d’oliva han de presentar una declaració amb el resum mensual 
de la seva activitat, que contingui com a mínim la informació que preveu l’annex V.

2. Les extractores d’oli de pinyolada d’oliva han de presentar una declaració resum 
mensual de la seva activitat, que com a mínim inclogui la informació que preveu l’annex VI.

Article 8. Obligacions de les empreses que operen en el mercat de l’oli d’oliva sense 
instal·lacions pròpies.

Les persones físiques o jurídiques que operin en el mercat dels diferents tipus d’oli 
d’oliva i/o oli de pinyolada d’oliva, sense instal·lacions pròpies, han de presentar una 
declaració resum mensual de la seva activitat que contingui almenys la informació que 
s’indica a l’annex VII, sense perjudici de la resta de declaracions que si s’escau s’hagin de 
formular en virtut del que disposen els articles precedents.

Article 9. Obligacions de les indústries de transformació i d’altres operadors d’olives de 
taula amb instal·lacions.

1. Les indústries de transformació d’olives de taula i els operadors que siguin 
tenidors, per qualsevol títol, d’olives a granel, ja siguin amanides i/o elaborades, han de 
presentar una declaració amb el resum mensual de l’activitat que ha de contenir, com a 
mínim, la informació que s’indica a l’annex VIII.

2. Les envasadores d’oliva de taula han de presentar una declaració amb el resum 
mensual de la seva activitat, que, com a mínim, ha de contenir la informació que preveu 
l’annex IX.
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3. En els casos en què el lliurament d’oliva crua a la indústria de transformació es 
porti a terme en un centre de compra separat de la mateixa indústria o per un operador 
(comercialitzador) d’olives, aquests han de proporcionar a la indústria, en el moment del 
lliurament físic de les olives, una relació d’acord amb el model que figura a l’annex X 
d’aquest Reial decret.

Article 10. Produccions ecològiques.

1. Els molins d’oli i les envasadores d’oli d’oliva, les indústries de transformació i 
envasadores d’oliva de taula, així com els operadors d’algun d’aquests productes que 
obtinguin, transformin, envasin o emmagatzemin oli d’oliva o olives de taula ecològics, a 
més de les declaracions que estiguin obligats a presentar, han de fer una declaració 
complementària relativa als esmentats productes ecològics.

2. Les informacions de les declaracions complementàries de la producció ecològica 
han de ser les establertes per a aquestes entitats en relació amb la resta de declaracions, 
encara que en aquest cas s’han de limitar als seus productes ecològics i s’hi ha de fer 
constar l’expressió «PE» seguida del número d’operador de producció ecològica del 
declarant i el nom de la seva entitat de certificació.

3. En cas que l’activitat de les entitats esmentades es refereixi exclusivament a 
productes ecològics, han de formular únicament la declaració corresponent a aquests.

Article 11. Suport documental.

Les dades i la informació reflectides a les declaracions mensuals d’activitat 
corresponents als annexos II al IX han d’estar emparades per registres de gestió interns i 
la corresponent documentació comercial, que han d’estar a disposició de les autoritats 
competents durant quatre anys.

Els obligats a declarar han d’utilitzar un sistema de comptabilitat d’existències i dels 
moviments físics dels seus productes d’acord amb models de dades que recullin la 
informació que preveu l’annex XI.

Article 12. Terminis i sistema de comunicacions.

1. Les sol·licituds d’inscripció (altes) en el cens d’instal·lacions i operadors oleícoles 
s’han de fer durant el mes següent al d’inici de la seva activitat, i la comunitat autònoma 
concernida ha d’efectuar l’alta en el cens en el termini dels quinze dies naturals següents 
a la recepció de la comunicació.

2. La comunicació de baixa en el cens per cessament definitiu de l’activitat, o de 
tancament d’alguna instal·lació, així com la modificació de dades o la seva correcció, s’ha 
de presentar com a molt tard abans de la finalització del mes següent a aquell en què 
s’hagi produït el fet, i la comunitat autònoma concernida ha d’efectuar l’alteració que 
correspongui en el cens en el termini dels quinze dies naturals següents a la recepció de 
la comunicació.

3. Les declaracions que preveuen els articles 4 a 9 d’aquesta disposició s’han de 
presentar com a molt tard el dia deu de cada mes, incloent-hi la informació referida al mes 
anterior.

4. Les declaracions s’han de fer per mitjans telemàtics a través del sistema 
d’informació de mercats oleícoles que regula l’article 2 d’aquest Reial decret, fins i tot en 
els mesos en què la instal·lació o l’operador no hagi tingut activitat i hagi de declarar totes 
les dades zero.

5. No obstant això, els declarants han de comunicar el cessament temporal d’activitat 
en la instal·lació quan no disposin d’existències ni tinguin intenció d’utilitzar-la en el que 
quedi de campanya com a molt tard el mes següent a aquell en què s’hagi produït el 
cessament. Una vegada presentada la comunicació, queden eximits de l’obligació de 
declarar fins a l’inici de la campanya següent.
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Article 13. Accés a la informació.

1. A les dades existents en el sistema d’informació dels mercats oleícoles, només 
poden tenir-hi accés el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, les comunitats 
autònomes per a les instal·lacions establertes en el seu àmbit territorial, i els declarants per 
a les seves pròpies dades.

2. A més, les dades poden ser utilitzades per obtenir la informació necessària per a 
l’elaboració, el seguiment i el control d’extensions de norma en els sectors de l’oli d’oliva, 
inclosa la pinyolada, i de les olives de taula, fetes segons el que disposen la Llei 38/1994, 
de 30 de desembre, reguladora de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries i 
la seva normativa de desplegament.

3. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de posar a disposició de les 
comunitats autònomes i les organitzacions representatives d’àmbit estatal del sector de 
l’oli d’oliva i de les olives de taula la informació extreta del SIMO de manera agregada.

4. Tota la informació és confidencial.

Article 14. Deure de comunicació a la Comissió Europea.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’utilitzar la informació recollida en les 
declaracions per donar compliment a les obligacions que estableix el Reglament delegat (UE) 
núm. 2017/1183 de la Comissió, de 20 d’abril de 2017, pel qual es complementen els 
reglaments (UE) núm. 1307/2013 i (UE) 1308/2013, pel que fa a la notificació d’informació i 
documents a la Comissió, i el Reglament d’execució (UE) núm. 2017/1185 de la Comissió, 
de 20 d’abril de 2017, pel qual s’estableixen les normes de desplegament dels 
reglaments (UE) núm. 1307/2013 i (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell 
pel que fa a la notificació d’informació i documents a la Comissió i pel qual es modifiquen i es 
deroguen diversos reglaments de la Comissió.

Article 15. Funcions de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, de les comunitats 
autònomes i pla de control.

1. Correspon a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, d’acord amb el que preveu 
l’apartat 6.a) de la disposició addicional primera de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures 
per millorar el funcionament de la cadena alimentària, gestionar i mantenir els sistemes 
d’informació, seguiment i anàlisi del mercat oleícola, d’oli d’oliva i oliva de taula, l’anàlisi i la 
difusió dels seus resultats.

2. Així mateix, correspon als òrgans competents de les comunitats autònomes 
efectuar els controls oficials per comprovar el compliment de les obligacions que estableix 
el present Reial decret i assegurar l’exactitud de les declaracions de les instal·lacions que 
estiguin ubicades en el seu territori, i el compliment de les obligacions establertes.

3. No obstant això, es poden establir sistemes de col·laboració en la forma jurídica 
més adequada, entre les comunitats autònomes i l’Agència d’Informació i Control Alimentaris 
perquè aquesta efectuï els controls establerts.

4. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de coordinar amb les comunitats 
autònomes, a través de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris, l’elaboració d’un pla de 
control, pel que fa als controls que indica l’apartat 2.

5. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de remetre la informació 
sobre els controls oficials efectuats a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris pel 
sistema que s’estableixi a aquest efecte i que ha d’especificar el temps i la forma de la 
remissió dels resultats.

6. Així mateix, han de remetre les modificacions de les declaracions incorporades a 
la base de dades, així com les declaracions pendents d’enviament que hagin estat 
obtingudes com a conseqüència dels controls efectuats, pel sistema que estableixi a 
aquest efecte el pla de control.
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Article 16. Incompliment de l’obligació de declarar i règim sancionador.

Els obligats a presentar les declaracions recollides en el present Reial decret que no 
ho facin en la forma i els terminis establerts, o la falta d’alguna de les declaracions 
obligatòries, així com els errors, les inexactituds o les omissions en aquestes que afectin 
les característiques dels productes o mercaderies consignats, se sancionen segons la 
normativa pròpia de cada comunitat autònoma.

Disposició addicional primera. Calendari de les campanyes.

Als efectes de les obligacions comptables i d’informació que estableix aquest Reial 
decret, així com de les dades recollides en el sistema d’informació de mercats oleícoles, el 
calendari de campanya d’oliva de taula és des de l’1 de setembre fins al 31 d’agost següent, 
i per a l’oli d’oliva, inclòs el de pinyolada, des de l’1 d’octubre fins al 30 de setembre següent.

Disposició addicional segona. Contenció de la despesa.

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

Disposició transitòria primera. Censos preexistents.

La informació i les dades que a l’entrada en vigor del present Reial decret estiguin en 
els registres d’indústries agràries de les comunitats autònomes o en el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació s’han d’integrar en el cens d’instal·lacions i operadors 
oleícoles a què es refereix l’article 3.

Els operadors que no constin en el cens esmentat o que no hagin proporcionat totes 
les dades previstes a l’annex I d’aquesta disposició disposen d’un termini màxim de dos 
mesos per sol·licitar l’alta en el cens, i han de comunicar almenys les dades de l’annex I 
de la present norma, o comunicar a l’autoritat competent les dades complementàries de 
què es tracti, respectivament.

Disposició transitòria segona. Declaracions de la campanya 2017/2018.

Les declaracions obligatòries que s’hagin de formular durant la campanya 2017/18, 
iniciada abans de l’entrada en vigor del present Reial decret, es regeixen per l’Ordre 
APA/2677/2005, de 8 d’agost, sobre comptabilitat i declaracions en el sector de l’oli d’oliva 
i les olives de taula.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre APA/2677/2005, de 8 d’agost, sobre comptabilitat i declaracions 
en el sector de l’oli d’oliva i les olives de taula.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 772/2017, de 28 de juliol, pel qual 
es regula el potencial de producció vitícola.

El Reial decret 772/2017, de 28 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció 
vitícola, queda modificat com es recull a continuació:
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U. L’annex XII «Autoritzacions concedides per a replantacions» se substitueix pel 
següent:

«ANNEX XII

Autoritzacions concedides per a replantacions

Comunitat autònoma:
Data de comunicació:
Campanya vitícola:

Província

Nombre d’hectàrees efectivament concedides situades 
en superfícies admissibles a la producció de***:

Vi amb
DOP* Vi amb IGP** Vi sense

DOP/IGP Total

(1) (2) (3) (4) (5)

TOTAL

Província origen de l’autorització (a) Vi amb
DOP* Vi amb IGP** Vi sense

DOP/IGP Total

TOTAL

Codi DOP (b)

Vi amb 
denominació 

d’origen 
protegida 

(DOP)

TOTAL

 * Aquestes superfícies també poden ser admissibles per a la producció de vi amb IGP o vi 
sense IG; cap de les superfícies comunicades a la columna (2) s’ha d’incloure a la columna (3).

 ** Aquestes superfícies també poden ser admissibles per a la producció de vi sense IG però no de 
vi DOP; cap de les superfícies comunicades a la columna (3) s’ha d’incloure a la columna (4).

 *** Dades referides a la campanya vitícola anterior a la comunicació.

(a) S’ha d’indicar la província d’origen de l’autorització quan els drets de replantació o arrabassada 
que la van originar provinguin d’una altra comunitat autònoma, i s’ha de detallar la superfície concedida 
a partir d’aquests (vi amb DOP, vi amb IGP, vi sense DOP/IGP).

(b) S’ha d’indicar el nom de la DOP, identificada pel seu codi, i el nombre d’hectàrees del total 
recollit a la columna (2) que es localitzen a la zona geogràfica d’aquesta DOP.

Data límit de la comunicació: 1 octubre.»
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Dos. L’annex XIII «Drets de plantació concedits abans del 31 de desembre de 2015 
i convertits en autoritzacions-Autoritzacions concedides» se substitueix pel següent:

«ANNEX XIII

Drets de plantació concedits abans del 31 de desembre de 2015 
i convertits en autoritzacions – Autoritzacions concedides

Comunitat autònoma:
Data de comunicació:
Campanya vitícola:

Província

Nombre d’hectàrees efectivament concedides situades 
en superfícies admissibles a la producció de***:

Vi amb
DOP* Vi amb IGP** Vi sense

DOP/IGP Total

(1) (2) (3) (4) (5)

TOTAL

Província origen de l’autorització (a) Vi amb
DOP* Vi amb IGP** Vi sense

DOP/IGP Total

TOTAL

Codi DOP (b)

Vi amb 
denominació 

d’origen 
protegida 

(DOP)

TOTAL

 * Aquestes superfícies també poden ser admissibles per a la producció de vi amb IGP o vi 
sense IG; cap de les superfícies comunicades a la columna (2) s’ha d’incloure a la columna (3).

 ** Aquestes superfícies també poden ser admissibles per a la producció de vi sense IG però no 
de vi DOP; cap de les superfícies comunicades a la columna (3) s’ha d’incloure a la columna (4).

 *** Dades referides a la campanya vitícola anterior a la comunicació.

(a) S’ha d’indicar la província d’origen de l’autorització quan els drets de replantació o arrabassada 
que la van originar provinguin d’una altra comunitat autònoma, i s’ha de detallar la superfície concedida 
a partir d’aquests (vi amb DOP, vi amb IGP, vi sense DOP/IGP).

(b) S’ha d’indicar el nom de la DOP, identificada pel seu codi, i el nombre d’hectàrees del total 
recollit a la columna (2) que es localitzen a la zona geogràfica d’aquesta DOP.

Data límit de la comunicació: 1 octubre.»
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Tres. L’annex XIV «Inventari de superfícies de vinya» se substitueix pel següent:

«ANNEX XIV

Inventari de superfícies de vinya

Comunitat 
autònoma:

Data de 
comunicació:

Campanya 
vitícola:

Província

Superfície realment plantada amb vinya (ha) que són admissibles per a la 
producció de***:

Vi amb 
denominació 

d’origen 
protegida 
(DOP)*

Vi amb indicació 
geogràfica protegida 

(IGP)** Vi sense 
DOP/IGP i 
situat en 
una zona 
DOP/IGP

Vi sense 
DOP/IGP 

i situat 
fora d’una 

zona 
DOP/IGP

Total****Dels quals 
estan 

inclosos a la 
columna (2)

Dels quals 
no estan 

inclosos a 
la columna 

(2)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

TOTAL

Codi DOP
(a)

Vi amb 
denominació 

d’origen 
protegida

(DOP)

TOTAL

 * Aquestes superfícies també són admissibles per a la producció de vi amb IGP o vi sense IG.
 ** Aquestes superfícies també són admissibles per a la producció de vi amb DOP i vi sense IG 

(columna (3)), o només vi amb IGP i vi sense IG (columna (4)). Cap de les superfícies recollides a les 
columnes (3) i (4) s’han d’incloure a les columnes (5) i (6).

 *** Dades referides al 31 de juliol de la campanya vitícola anterior.
 **** Valors a introduir en aquesta columna: (7) = (2) + (4) + (5) + (6).

(a) S’ha d’indicar el nom de la DOP, identificada pel seu codi, i el nombre d’hectàrees del total 
recollit a la columna (2) que es localitzen en la seva zona geogràfica d’aquesta DOP.

Data límit de la comunicació: 1 octubre.»
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Quatre. L’annex XVI «Quadre A. Plantacions i arrabassades efectuades» se substitueix 
pel següent:

«ANNEX XVI

Quadre A. Plantacions i arrabassades efectuades

Comunitat autònoma:
Data de comunicació:
Campanya vitícola (*):

Superfície (ha)
Vi amb 

denominació 
d’origen 

protegida

Vi amb 
indicació 

geogràfica 
protegida

Subtotal 
vins 

DOP/
IGP

Vi sense 
DOP/IGP Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Plantacions de vinya efectuades(i)
Arrabassades de vinya efectuades(ii)
TOTAL

Codi DOP (a)

Vi amb 
denominació 

d’origen 
protegida 

(DOP)

TOTAL

(i) Nombre d’hectàrees plantades situades en superfícies que poden ser admissibles a la 
producció de vi amb DOP, vi amb IGP o vi sense DOP/IGP.

(ii) Nombre d’hectàrees arrabassades situades en superfícies que poden ser admissibles a la 
producció de vi amb DOP, vi amb IGP o vi sense DOP/IGP.

(a) S’ha d’indicar el nom de la DOP, identificada pel seu codi, i el nombre d’hectàrees del total 
recollit a la columna (2) que es localitzen en la zona geogràfica d’aquesta DOP.

Data límit de la comunicació: 1 octubre.

(*) Dades referides a la campanya vitícola precedent a la de la comunicació.»

Cinc. L’annex XVI «Quadre B. Informació sobre drets de plantació inscrits a 31 de 
desembre de 2015 en el registre vitícola i sense convertir en autoritzacions a 31 de juliol 
de la campanya precedent a la de la comunicació» se substitueix pel següent:

«Quadre B. Informació sobre drets de plantació inscrits a 31 de desembre 
de 2015 en el registre vitícola i sense convertir en autoritzacions a 31 de juliol 

de la campanya precedent a la de la comunicació

Comunitat autònoma:

Data de comunicació:

Campanya vitícola:

Superfície (ha)

Drets de plantació inscrits en el Registre vitícola sense convertir a 31 de juliol:

Total (ha) Desglossament per data de caducitat fins al 31 de desembre 
de 2023 (ha)

Data límit de la comunicació: 1 octubre.»
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Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final tercera. Habilitació per al desplegament normatiu.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per modificar els annexos, les 
dates i els terminis continguts en la present disposició quan sigui necessari per adaptar-se 
a les modificacions derivades de la normativa de la Unió Europea, així com per dictar les 
disposicions que siguin procedents en l’aplicació i el desplegament del Reial decret en 
l’àmbit de les competències de l’Estat.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 13 de juliol de 2018.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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ANNEX I

Declaració al cens d’instal·lacions i operadors oleícoles

La declaració ha de contenir, com a mínim, informació relativa a:

I) Activitat duta a terme per la indústria:

1. Oli: molí d’oli, envasadora d’oli, tenidors, refineries, extractores, operadors sense 
instal·lacions.

2. Oliva transformada: indústries de transformació d’oliva de taula, altres operadors 
d’oliva de taula amb instal·lacions i envasadores d’oliva de taula transformada.

II) Dades identificatives de la indústria: RIA o si s’escau número de control, NIF, nom 
o raó social, adreça de la instal·lació, localitat, província, codi postal, telèfon fix i mòbil, fax, 
correu electrònic i dades postals completes en cas que no coincideixin amb les anteriors.

ANNEX II

Declaració d’activitat dels molins d’oli

La declaració mensual d’activitat ha de contenir, com a mínim, informació relativa a: la 
campanya, el mes, el RIA, o si s’escau número de control, el NIF, nom o raó social, adreça 
de la instal·lació, localitat, província, codi postal, telèfon, fax i correu electrònic de contacte.

A. Respecte als moviments d’oli del molí (expressat en quilograms):

– Existències a inici de campanya: només en el primer mes de campanya.
– Existències a inici de mes.
– Entrades d’oli en el mes diferenciades per la seva procedència en: oli produït pel 

molí, ajustos d’oli produït (regularitzacions per aforament tant positives com negatives), oli 
aliè en dipòsit (propietat d’altres entitats), retorn d’oli propi emmagatzemat en instal·lacions 
de tercers.

– Sortides d’oli en el mes diferenciades per la seva destinació en: envasadora pròpia, 
altres entitats nacionals, exportació, oli aliè en dipòsit (retirat per l’entitat propietària), oli 
propi enviat a instal·lacions de tercers i ajustos.

– Existències a la fi de mes d’oli.
– Oliva entrada en el mes.
– Oliva molta en el mes.
– Pinyolada produïda en el mes.
– Pinyolada sortida en el mes.
– Oli propi emmagatzemat en instal·lacions de tercers: existències a inici de mes, 

entrades en el mes, sortides en el mes diferenciades per la seva destinació: entitats 
nacionals, exportació, retorn a molí d’oli, ajustos i existències a la fi del mes.

B. Respecte a l’activitat d’envasament i de manera diferenciada per als següents 
tipus d’olis: oli d’oliva verge extra i oli d’oliva verge (expressat en quilograms):

– Existències inici mes: diferenciades pel seu format (granel o envasament).
– Entrades d’oli en el mes diferenciades pel seu origen segons siguin de molí propi, 

adquirit i ajustos per qualitat.
– Activitat d’envasament, diferenciada segons l’origen de l’oli ja sigui de molí propi o 

adquirit.
– Sortides d’oli en el mes diferenciades pel seu format (granel o envasat), per la seva 

destinació (mercat interior i exportació) i per ajustos per quantitat (com ara trencaments, 
minves, regularitzacions, etc.).

– Existències al final de mes: diferenciades pel seu format (granel o envasament).
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ANNEX III

Declaració d’activitat de les envasadores d’olis d’oliva

La declaració mensual d’activitat ha de contenir, com a mínim, informació relativa a: la 
campanya, el mes, el RIA, o si s’escau número de control, el NIF, nom o raó social, adreça 
de la instal·lació, localitat, província, codi postal, telèfon, fax i correu electrònic de contacte.

A. Respecte als moviments d’oli (expressat en quilograms):

– Existències a inici del mes: diferenciades pel seu format (granel o envasat).
– Entrades d’oli en el mes diferenciades per la seva procedència en: molins propis, 

altres molins, refineria pròpia, altres entitats nacionals, importació (inclou règim de 
perfeccionament actiu), i oli en dipòsit (propietat d’altres entitats dipositat en les 
instal·lacions del declarant).

– Cupatges: amb indicació d’entrades i sortides.
– Activitat d’envasament.
– Ajustos: per qualitat, amb indicació també d’entrades i sortides.
– Sortides d’oli en el mes diferenciades: pel seu format (granel o envasat), per la seva 

destinació (mercat interior i exportació que també inclou règim de perfeccionament actiu), 
oli dipositat (propietat d’altres entitats dipositat en les instal·lacions del declarant) i ajustos 
per quantitats (com ara trencaments, minves, regularitzacions, etc.).

– Existències al final de mes diferenciades pel seu format (granel o envasat).
– Règim de perfeccionament actiu diferenciant importació i exportació.
– Existències d’oli propi emmagatzemat en la Fundació Patrimoni Comunal Oliverer i 

en instal·lacions assimilades (és a dir, diferents de molins d’oli, envasadores, operadors i 
refineries), amb indicació de la quantitat en quilograms a l’inici de mes i al final de mes.

– Sortides a exportació d’oli propi emmagatzemat en instal·lacions de tercers en el mes.

B. Respecte als tipus d’oli (expressat en quilograms). S’han de declarar els moviments 
anteriors de manera diferenciada per als següents tipus d’olis: oli d’oliva verge extra, oli 
d’oliva verge, oli d’oliva conté exclusivament olis d’oliva refinats i olis d’oliva verges, oli 
d’oliva refinat, oli de pinyolada d’oliva cru, oli de pinyolada d’oliva i oli de pinyolada d’oliva 
refinat.

ANNEX IV

Declaració d’activitat d’altres tenidors d’olis d’oliva i oli de pinyolada d’oliva

La declaració mensual d’activitat ha de contenir, com a mínim, informació relativa a: la 
campanya, el mes, el RIA, o si s’escau número de control, el NIF, nom o raó social, adreça 
de la instal·lació, localitat, província, codi postal, telèfon, fax i correu electrònic de contacte.

A. Respecte als moviments d’oli (expressat en quilograms):

– Existències a inici del mes.
– Entrades d’oli en el mes diferenciades per la seva procedència en: molins, altres 

entitats nacionals, importació, o oli en dipòsit (propietat d’altres entitats dipositat en les 
instal·lacions del declarant).

– Sortides d’oli en el mes diferenciades per la seva destinació en: a molins, a altres 
entitats nacionals, exportació, i oli dipositat (propietat d’altres entitats dipositat en les 
instal·lacions del declarant).

– Existències al final de mes.
– Existències d’oli propi emmagatzemat en la Fundació Patrimoni Comunal Oliverer i 

en instal·lacions assimilades (diferents de molins d’oli, envasadores, operadors i refineries), 
amb indicació de la quantitat en quilograms a l’inici de mes i al final de mes.

– Sortides a exportació d’oli propi emmagatzemat en instal·lacions de tercers en el mes.
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B. Respecte als tipus d’oli (expressat en quilograms). S’han de declarar els 
moviments anteriors de manera diferenciada per als següents tipus d’olis: oli d’oliva verge 
extra, oli d’oliva verge, oli d’oliva conté exclusivament olis d’oliva refinats i olis d’oliva 
verges, oli d’oliva refinat, oli de pinyolada d’oliva cru, oli de pinyolada d’oliva i oli de 
pinyolada d’oliva refinat.

ANNEX V

Declaració d’activitat de les refineries d’oli

La declaració mensual d’activitat ha de contenir, com a mínim, informació relativa a: la 
campanya, el mes, el RIA, o si s’escau número de control, el NIF, nom o raó social, adreça 
de la instal·lació, localitat, província, codi postal, telèfon, fax i correu electrònic de contacte.

A. Respecte als moviments d’oli (expressats en quilograms):

– Existències a inici de mes.
– Entrades d’oli adquirit en el mes diferenciades per la seva procedència en: molí 

propi, altres molins, altres entitats nacionals (diferents de refineries), altres refineries i 
importació (incloent-hi règim de perfeccionament actiu).

– Activitat de refineria: amb indicació d’entrades i sortides.
– Cupatges: amb indicació d’entrades i sortides.
– Ajustos per qualitat: amb indicació d’entrades i sortides.
– Sortides d’oli venut en el mes diferenciades per la seva destinació en: envasadora 

pròpia, mercat interior, exportació (incloent-hi règim de perfeccionament actiu) i minves.
– Règim de perfeccionament actiu: diferenciant importació i exportació.
– Existències al final de mes.

B. Respecte als tipus d’oli (expressat en quilograms). S’han de declarar els 
moviments anteriors de manera diferenciada per als següents tipus d’olis: oli d’oliva verge 
extra, oli d’oliva verge, oli d’oliva conté exclusivament olis d’oliva refinats i olis d’oliva 
verges, oli d’oliva refinat, oli de pinyolada d’oliva cru, oli de pinyolada d’oliva, oli de 
pinyolada d’oliva refinat, i àcids grassos-pastes de refinació.

ANNEX VI

Declaració d’activitat de les extractores d’oli de pinyolada d’oliva

La declaració mensual d’activitat ha de contenir, com a mínim, informació relativa a: la 
campanya, el mes, el RIA, o si s’escau número de control, el NIF, nom o raó social, adreça 
de la instal·lació, localitat, província, codi postal, telèfon, fax i correu electrònic de contacte.

A. Respecte als moviments de pinyolada grassa i oli de pinyolada d’oliva crua 
(expressats en quilograms):

– Existències a inici del mes.
– Entrades en el mes diferenciades per la seva procedència: proveïdors de pinyolada 

grassa humida, d’altres extractores (fins i tot assecadors), traspassos (només entre 
instal·lacions de la mateixa empresa), extracció pròpia, producció de pinyolada grassa 
seca, retorn a bassa després d’extracció física (repassada) i ajustos (entesos com a 
regularitzacions i pèrdues).

– Sortides en el mes diferenciades per la seva destinació en: clients nacionals 
(diferents d’extractores), altres extractores (inclosos assecadors), traspassos (només entre 
instal·lacions de la mateixa empresa), a extracció física i/o química, assecat (en instal·lació 
pròpia), exportació i ajustos (entesos com a regularitzacions i pèrdues).

– Existències al final de mes.
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B. Respecte als tipus de productes (expressat en quilograms). S’han de declarar els 
moviments anteriors de manera diferenciada per als tipus següents: pinyolada grassa 
humida, pinyolada grassa seca, oli de pinyolada d’oliva crua obtingut per mitjans físics i oli 
de pinyolada d’oliva crua obtingut per mitjans químics.

ANNEX VII

Declaració d’activitat de les empreses que operen en el mercat de l’oli d’oliva a 
granel i no disposen d’instal·lacions pròpies

La declaració mensual d’activitat ha de contenir, com a mínim, informació relativa a: la 
campanya, el mes, el RIA, o si s’escau número de control, el NIF, nom o raó social, adreça, 
localitat, província, codi postal, telèfon, fax i correu electrònic de contacte.

A. Respecte als moviments (compres i vendes) d’oli (expressat en quilograms):

– Existències a inici de mes en molins d’oli, en la Fundació Patrimoni Comunal Oliverer 
i en altres entitats nacionals.

– Entrades d’oli adquirit en el mes diferenciant per la seva procedència en: molins d’oli 
(bé en molí propi o bé en altres molins); a altres entitats nacionals; i d’importació.

– Sortides d’oli venut en el mes diferenciant per la seva destinació en: molins d’oli, 
altres entitats nacionals i exportació (de molí propi i d’altres molins).

– Existències al final de mes diferenciant segons la seva ubicació en: molins d’oli, 
Fundació Patrimoni Comunal Oliverer i altres entitats nacionals.

B. Respecte als tipus d’oli (expressat en quilograms). S’han de declarar els moviments 
anteriors de manera diferenciada per als següents tipus d’olis: oli d’oliva verge extra, oli 
d’oliva verge, oli d’oliva conté exclusivament olis d’oliva refinats i olis d’oliva verges, oli 
d’oliva refinat, oli de pinyolada d’oliva cru, oli de pinyolada d’oliva i oli de pinyolada d’oliva 
refinat.

ANNEX VIII

Declaració d’activitat de les indústries de transformació d’oliva de taula 
(amanidores) i d’altres operadors d’olives de taula amb instal·lacions

La declaració mensual d’activitat ha de contenir, com a mínim, informació relativa a: la 
campanya, el mes, el RIA, o si s’escau número de control, el NIF, nom o raó social, adreça 
de la instal·lació, localitat, província, codi postal, telèfon, fax i correu electrònic de contacte.

A. Respecte als moviments d’olives (expressat en quilograms de pes sencer):

– Existències a inici de mes.
– Entrades del mes diferenciant en: oliva crua (diferenciant no importada i importada), 

oliva transformada d’altres indústries i oliva transformada importada.
– Sortides del mes diferenciant en: oliva crua (diferenciant no importada i importada), oliva 

transformada a envasadora pròpia, oliva transformada a altres envasadores, oliva transformada 
a altres amanidores o operadors, oliva transformada al mercat interior, oliva transformada a 
exportació, oliva transformada a obtenció oli i minves del procés de transformació.

– Existències a fi de mes.

B. Respecte a les varietats s’han de diferenciar: mançanenca cuita (per a verd), 
mançanenca en salmorra i/o acètic (negra i per a negra); grossal cuita (per a verd), grossal en 
salmorra i/o acètic (negra i per a negra); hojiblanca cuita (per a verd), hojiblanca en salmorra 
i/o acètic (negra i per a negra); de Càceres cuita (per a verd), de Càceres en salmorra i/o acètic 
(negra i per a negra); carrasqueña cuita (per a verd), carrasqueña en salmorra i/o acètic (negra 
i per a negra); altres cuita (per a verd), altres en salmorra i/o acètic (negra i per a negra).
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ANNEX IX

Declaració d’activitat de les envasadores d’oliva de taula transformades

La declaració mensual d’activitat ha de contenir, com a mínim, informació relativa a: la 
campanya, el mes, el RIA, o si s’escau número de control, el NIF, nom o raó social, adreça, 
localitat, província, codi postal, telèfon, fax i correu electrònic de contacte.

A. Respecte als moviments d’olives (s’ha d’efectuar en quilograms en el seu pes 
sencer):

– Existències a inici de mes.
– Entrades del mes diferenciant en: transformades en amanidora pròpia, transformades 

per altres indústries, transformades per altres envasadores i transformades importades.
– Sortides del mes diferenciant en: transformades per a altres indústries, transformades 

en el mercat interior, transformades a exportació i perdudes en el procés de transformació.
– Existències a fi de mes.

B. Respecte a les varietats s’han de diferenciar: mançanenca cuita (per a verd), 
mançanenca en salmorra i/o acètic (negra i per a negra); grossal cuita (per a verd), grossal en 
salmorra i/o acètic (negra i per a negra); hojiblanca cuita (per a verd), hojiblanca en salmorra 
i/o acètic (negra i per a negra); de Càceres cuita (per a verd), de Càceres en salmorra i/o acètic 
(negra i per a negra); carrasqueña cuita (per a verd), carrasqueña en salmorra i/o acètic (negra 
i per a negra); altres cuita (per a verd), altres en salmorra i/o acètic (negra i per a negra).

ANNEX X

Lliurament d’oliva: relació complementària de proveïdors d’oliva

La relació complementària de proveïdors d’oliva ha de contenir, com a mínim, 
informació relativa a: la campanya, denominació del centre de recepció o de compra, nom 
o raó social, NIF, adreça, localitat, província, codi postal, telèfon, fax i correu electrònic de 
contacte del titular de l’esmentat lloc de compra. A més RIA o, si s’escau, número de 
control, nom o raó social, NIF, adreça, localitat, província, codi postal, telèfon, fax i correu 
electrònic de contacte de la indústria que adquireix l’oliva i data de lliurament de la relació.

A més, ha d’incloure una llista en la qual constin les dades següents: data, número 
d’albarà, quilograms rebuts per albarà, varietat d’oliva (en el cas d’oliva de taula), nom o 
raó social, domicili i NIF de l’oleïcultor, i quilograms lliurats a la indústria per albarà, i s’han 
de totalitzar les quantitats incloses en els albarans a què faci referència el lliurament, així 
com indicar la quantitat realment pesada per la indústria receptora l’entrada en les seves 
instal·lacions.

Així mateix, aquesta relació ha d’incloure les signatures i el NIF de l’operador del lloc 
de compra, el transportista i la indústria receptora i altres observacions que es considerin 
necessàries.

ANNEX XI

Suport documental

Els obligats a declarar han d’utilitzar un sistema de comptabilitat d’existències i dels 
moviments físics dels seus productes, d’acord amb models de dades que recullin almenys 
la informació següent:

Molins d’oli:

– Dades identificatives de la indústria: RIA o si s’escau número de control, NIF, nom o 
raó social, adreça de la instal·lació, localitat, província, codi postal, telèfon fix i mòbil, fax, 
correu electrònic i dades postals completes en cas que no coincideixin amb les anteriors.
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– Entrades d’olives en quilograms, ordenades per campanya cronològicament i 
totalitzades per dia, amb indicació de: data; número d’albarà; quilograms d’oliva per lot; 
nom i cognoms o raó social, i NIF de l’oleïcultor.

Les entrades d’oliva s’han d’assentar lot a lot. Es considera «lot» cadascuna de les 
entrades d’oliva al molí i cada lot ha de quedar identificat per un albarà, del qual n’ha de 
figurar el número. A cadascun dels lots rebuts hi ha de figurar el nom i els cognoms o la raó 
social i el NIF de l’oleïcultor sota l’epígraf corresponent.

Excepcionalment, s’ha de registrar conjuntament com un sol lot d’entrada l’oliva 
procedent de: a) un centre de compra propi però separat del molí i s’hi ha d’indicar «centre 
de compra»; b) un agent de compra aliè al molí i s’hi ha d’indicar «operador»; o c) una 
indústria de transformació d’oliva de taula, cas en què s’hi ha d’indicar «indústria de 
transformació».

En aquests dos últims casos s’ha d’indicar a més, el nom i cognoms o raó social, NIF 
i adreça de qui fa el lliurament al molí. En els casos a) i b), aquest apunt s’ha de justificar 
amb un exemplar de la relació complementària de l’annex X emplenada per qui va rebre 
l’oliva dels oleïcultors que la van produir amb indicació de la data, nom i cognoms, o raó 
social, NIF i la quantitat corresponent a cada lliurament.

En el cas c), l’annex X s’ha d’emplenar només amb la data de sortida de la indústria de 
transformació i amb la quantitat total d’oliva que es lliura al molí.

L’oliva procedent d’un país no pertanyent a la UE s’ha de reflectir en una comptabilitat 
a part.

– Entrades d’oli adquirit o en dipòsit en quilograms, ordenats per campanya 
cronològicament i totalitzats per dia, amb indicació de: data; número albarà; quilograms 
d’oli adquirit o en dipòsit; nom i cognoms o raó social i NIF del proveïdor.

– Sortides d’oli de producció pròpia, adquirit o en dipòsit en quilograms, ordenats per 
campanya cronològicament i totalitzats per dia, amb indicació de: data, número d’albarà; 
quilograms d’oli de producció pròpia, adquirit o en dipòsit; nom i cognoms o raó social, 
adreça i NIF del destinatari.

– Sortides de pinyolada en quilograms, ordenats per campanya cronològicament i 
totalitzats per dia, amb indicació de: data, número d’albarà, quilograms de pinyolada, nom 
i cognoms o raó social, adreça i NIF del destinatari.

– Resum mensual d’oli produït per dia en quilograms, amb indicació de: oliva entrada 
i molta, oli d’oliva i pinyolada obtinguts, i sortides d’oli d’oliva i pinyolada. Així mateix s’ha 
d’incloure: el que s’ha totalitzat fins al mes anterior i el total de campanya; un balanç d’oli 
d’oliva verge consistent en existències a inici de campanya, entrades d’oli produït i sortides 
d’aquest per campanya i existències al final fins al mes declarat inclòs. Finalment, s’ha 
d’incloure un detall de sortides d’oli d’oliva segons sigui a: envasadora pròpia, altres 
entitats, exportació i emmagatzematge en instal·lacions de tercers, fins al mes anterior, 
mes actual i total campanya.

– Resum mensual de moviments d’oli oliva adquirit o en dipòsit en quilograms per dia, 
totalitzat per mes, mesos anteriors i campanya, indicant: entrades, sortides i existències. A 
més, un balanç de moviments en la campanya amb existències a inici de campanya, 
entrades, sortides i existències a finals de mes.

Amanidores:

– Dades identificatives de la indústria: RIA o si s’escau número de control, NIF, nom o 
raó social, adreça de la instal·lació, localitat, província, codi postal, telèfon fix i mòbil, fax, 
correu electrònic i dades postals completes en cas que no coincideixin amb les anteriors.

Entrades d’oliva crua i transformada en quilograms, ordenats per campanya, 
cronològicament i totalitzades per dia, amb indicació de: data, número d’albarà, quilograms 
d’oliva diferenciades per varietat (mançanenca, grossal, hojiblanca, de Càceres, carrasqueña, 
altres) i tipus (cuita, per a verd o salmorra i/o acètic negra o acètic per a negra), nom i 
cognoms o raó social, NIF de l’oleïcultor. Excepcionalment, s’ha de registrar conjuntament 
com un sol lot d’entrada l’oliva crua procedent de: a) un centre de compra propi però separat 
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de la indústria de transformació i s’hi ha d’indicar «centre de compra»; b) un agent de 
compra aliè a la indústria de transformació i s’hi ha d’indicar «operador».

– En tots dos casos s’ha d’indicar, a més, el nom i cognoms o raó social, NIF i adreça 
de qui fa el lliurament a la indústria de transformació. Aquest apunt s’ha de justificar amb 
un exemplar de la relació complementària de l’annex X emplenada per qui va rebre l’oliva 
dels oleïcultors que la van produir amb indicació de la data, nom i cognoms, o raó social, 
NIF i la quantitat corresponent a cada tipus.

– Sortida d’oliva crua i transformada en quilograms, ordenats per campanya, 
cronològicament, i totalitzades per dia, amb indicació de: data, número d’albarà, quilograms 
d’oliva per varietat (mançanenca, grossal, hojiblanca, de Càceres, carrasqueña, altres) i 
tipus (cuita, per a verd o salmorra i/o acètic negra o acètic per a negra), nom i cognoms o 
raó social, NIF de l’oleïcultor.

– Resum mensual d’entrades d’oliva crua i oliva transformada per varietat i per dia en 
quilograms, ordenades cronològicament, totalitzades per dia, mes i campanya, amb 
indicació de: data, número d’albarà, quilograms d’oliva per varietat (mançanenca, grossal, 
hojiblanca, de Càceres, carrasqueña, altres) i tipus (cuita, per a verd o salmorra i/o acètic 
negra o acètic per a negra).

– Resum mensual de sortides d’oliva crua i oliva transformada per varietat i per dia en 
quilograms, ordenades cronològicament, totalitzades per dia, mes i campanya, amb 
indicació de: data, número d’albarà, quilograms d’oliva per varietat (mançanenca, grossal, 
hojiblanca, de Càceres, carrasqueña, altres) i tipus (cuita, per a verd o salmorra i/o acètic 
negra o acètic per a negra).
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