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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
7286 Llei 12/2014, de 9 de juliol, per la qual es regula el procediment per a la 

determinació de la representativitat de les organitzacions professionals 
agràries i es crea el Consell Agrari.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione:

PREÀMBUL

La Llei 10/2009, de 20 d’octubre, de creació d’òrgans consultius de l’Estat en l’àmbit 
agroalimentari i de determinació de les bases de representació de les organitzacions 
professionals agràries, pretenia establir un nou sistema per a la determinació de la 
representativitat de les organitzacions professionals agràries en l’àmbit nacional i mesurar 
la representativitat en l’àmbit de les competències de l’Administració General de l’Estat. 
La condició de funcionament d’esta llei era que les comunitats autònomes convocaren 
eleccions a cambres agràries o els seus òrgans representatius agraris, a fi de poder 
determinar quines organitzacions aconseguien el percentatge mínim exigit per a ser 
considerada més representativa en l’àmbit nacional. No obstant això, com la Llei 18/2005, 
de 30 de setembre, havia derogat la Llei 23/1986, de 24 de desembre, per la qual 
s’establien les bases del règim jurídic de les cambres agràries, les comunitats autònomes 
disposaven des de 2005 de diverses possibilitats per a determinar la representativitat de 
les organitzacions professionals agràries en el seu territori i totes igualment vàlides. 
L’existència de diversos criteris fa difícil determinar la representativitat estatal, ja que és 
impossible considerar simultàniament resultats electorals i resultats d’altres procediments. 
Ni tan sols reduint l’esmentada representativitat als resultats obtinguts en nou comunitats 
autònomes, tal com preveu la Llei 10/2009, de 20 d’octubre, és possible agregar dades 
homogènies.

Tradicionalment la representativitat de les organitzacions professionals agràries s’ha 
determinat de forma indirecta, per mitjà de les eleccions a les cambres agràries que 
convocaven les comunitats autònomes a l’empara de la legislació bàsica de l’Estat, constituïda 
per la Llei 23/1986, de 24 de desembre, de Cambres Agràries. D’acord amb esta llei es 
consideraven més representatives les organitzacions professionals que obtenien el 10 per 
cent dels vots en l’àmbit nacional i el 20 per cent en l’àmbit de comunitats autònomes. La 
supressió de la legislació bàsica de cambres agràries en 2005 està en l’origen dels actuals 
problemes per a mesurar-ne la representativitat.

La Llei 10/2009, de 20 d’octubre, que ara es deroga, disposava dos procediments per 
a reconéixer la representativitat: obtindre el 15 per cent dels vots emesos en nou 
processos electorals o bé el reconeixement per altres mitjans en deu comunitats 
autònomes. Si el primer no s’ha pogut aplicar, al no haver-se celebrat simultàniament 
processos electorals en almenys nou de les CCAA que han optat per este procediment, el 
segon no té en compte el pes real del nombre d’agricultors en el total nacional.

Esta situació ha coincidit amb canvis rellevants en el sector agrari que fan més 
necessària que mai una interlocució eficaç amb les organitzacions professionals agràries 
(OPES), per la qual cosa és imprescindible aclarir com més prompte millor la qüestió de la 
seua representativitat, a fi de garantir el dret de participació dels agricultors en els 
assumptes públics i millorar la governança de les polítiques agroalimentàries.
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Els nous criteris de representació dels agricultors davant de l’Administració General 
de l’Estat han de partir d’un canvi de model. Per a això, esta llei disposa que es faça una 
consulta directa i simultània en tot el territori nacional, que serà convocada de forma 
periòdica. Este sistema permetrà superar els problemes detectats i, a més, la consulta 
directa i simultània oferix als electors una percepció clara de l’objectiu perseguit i permet 
conéixer al mateix temps el resultat total. Tot això es traduirà en una major legitimitat de 
les organitzacions agràries.

Els agricultors, categoria que, als efectes d’esta llei, comprén les persones que 
exercixen activitats agrícoles, ramaderes i silvícoles, podran triar una de les organitzacions 
candidates, que cobriran els deu llocs del Consell Agrari de forma proporcional als vots 
obtinguts. El sistema proporcional en circumscripció única garantix la major correlació 
entre els vots i els llocs obtinguts en el Consell per mitjà de l’aplicació de la llei d´Hondt. 
Així mateix es procura que tinguen dret de vot el major nombre de les persones que es 
dediquen a l’agricultura, establint uns mínims que asseguren que es tracta de persones 
que exercixen l’activitat de forma habitual i econòmicament rellevant.

Es preveuen tres formes d’accedir al cens per a les persones físiques: per afiliació a 
la Seguretat Social per activitats empresarials agràries, per l’obtenció d’ajudes agrícoles 
de la Unió Europea superiors a una quantitat establida i per la declaració de rendes 
agràries iguals o superiors al 25 per cent de la renda total.

Quant a les persones jurídiques, el cens inclourà les societats civils i mercantils 
l’objecte social únic i exclusiu de les quals siga l’activitat agrària i que acrediten una 
facturació mínima de 10.000 € en, almenys, un dels dos exercicis previs al de la 
convocatòria per a la celebració de la consulta.

Respecte de les organitzacions professionals agràries que poden ser candidates en la 
consulta, es manté la mateixa exigència de la legislació de cambres agràries, que aquelles 
siguen reconegudes segons el que preveu l’article 3 de la Llei 19/1977, d’1 d’abril, sobre 
regulació del dret d’associació sindical i que entre els seus fins incloguen la defensa dels 
interessos generals de l’agricultura, la qual cosa les diferencia d’altres organitzacions 
agràries creades per a defendre els interessos sectorials dels seus associats.

El motiu de la consulta no és triar una llista de persones per a ocupar els llocs d’un 
òrgan executiu, sinó determinar la representativitat de les organitzacions agràries, la qual 
cosa simplifica el procediment i és més coherent amb la naturalesa de l’òrgan que es 
tracta de constituir. No es tracta, per tant, d’un procés electoral, ni hi és directament 
aplicable la normativa electoral, encara que s’han adoptat per a la consulta garanties 
semblants a les obligatòries en les eleccions generals. Com en la consulta no es trien 
persones sinó organitzacions, les que hagen obtingut algun lloc en el Consell Agrari han 
de proposar una relació de persones per al seu nomenament. Les esmentades persones 
no tenen un mandat directe dels electors, sinó de les organitzacions a les quals els 
electors han atorgat la seua confiança. En la relació de persones hi haurà un equilibri 
entre hòmens i dones.

El Consell Agrari es configura com un òrgan capaç d’arribar a acords amb autonomia i 
fer propostes amb un suport real en el sector. El nou Consell Agrari ha de superar el 
model d’òrgan informatiu per a ser un òrgan que informa i formula propostes sobre les 
polítiques agràries.

Este nou marc d’interlocució determina un nou estatus en el qual l’opinió defesa per 
cada organització es ponderarà en funció de la seua representativitat real, mesurada com 
a resultat d’una consulta a tota Espanya. Esta circumstància dóna carta de naturalesa a 
unes entitats representants que esdevenen interlocutores permanents de l’Administració 
General de l’Estat, i que, en conseqüència, haurà d’estar reflectida en la normativa 
sectorial, per ser l’àmbit en què s’han de reconduir les consultes previstes en l’article 105 
de la Constitució, i és exclusivament aplicable a l’Administració General de l’Estat, d’acord 
amb el principi d’autoorganització i compatible amb altres sistemes de representació dels 
agricultors davant de les comunitats autònomes.
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CAPÍTOL PRELIMINAR

Objecte

Article 1. Objecte.

1. L’objecte d’esta llei és regular el procediment de consulta per a la determinació de 
la representativitat de les organitzacions professionals agràries de caràcter general i 
àmbit nacional.

2. Així mateix, és també objecte d’esta llei la creació del Consell Agrari com a òrgan 
consultiu adscrit al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

3. Als efectes d’esta llei s’entén per:

a) Organitzacions agràries: Les organitzacions professionals agràries de caràcter 
general i àmbit nacional constituïdes i reconegudes a l’empara de la Llei 19/1977, d’1 
d’abril, sobre regulació del dret d’associació sindical, que tinguen entre els seus fins 
estatutaris la defensa dels interessos generals de l’agricultura, entenent per tal les 
activitats agrícoles, ramaderes i silvícoles, així com la defensa i promoció dels interessos 
professionals, econòmics i socials dels agricultors, ramaders i silvicultors. Igualment es 
consideren organitzacions agràries les coalicions d’estes mateixes i la integració 
d’organitzacions en una altra d’àmbit nacional, inclús conservant cada una d’estes la seua 
denominació originària.

b) Coalició d’organitzacions agràries: Unió d’organitzacions de caràcter general i 
àmbit nacional per a concórrer a la consulta formant una sola candidatura.

4. Només als efectes d’esta llei, s’acreditarà l’àmbit nacional per mitjà dels estatuts 
de constitució registrats segons el que preveu la Llei 19/1977, d’1 d’abril, dels quals es 
deduirà sense dificultat l’exercici de l’activitat en tot el territori nacional i la possibilitat 
d’afiliació de qualsevol membre amb independència de la seua residència.

CAPÍTOL I

La representativitat de les organitzacions agràries

Article 2. Determinació de la representativitat.

1. La representativitat de les organitzacions agràries es determinarà per mitjà de 
consulta entre els que tinguen la condició d’electors d’acord amb el que disposa esta llei.

2. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient convocarà cada cinc anys 
una nova consulta per a determinar la representativitat de les organitzacions agràries 
d’acord amb el que preveu esta llei.

Article 3. Consulta.

La consulta per a determinar la representativitat de les organitzacions agràries es 
regirà pels criteris següents:

a) S’efectuarà en tot el territori de l’Estat simultàniament.
b) Es comptabilitzaran els vots obtinguts per cada organització professional agrària 

en tot l’Estat.

Article 4. Electors.

1. Tindran dret a participar en la consulta les persones físiques o jurídiques que, 
dedicant-se a l’agricultura, la ramaderia o la silvicultura com a activitat econòmica habitual, 
estiguen inscrites en el cens a què es referix l’article 6.

2. Els electors podran exercir el seu dret a participar en el procés per mitjà del 
procediment que estimen més convenient d’entre els disposats a este fi: de manera 
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presencial, en la mesa corresponent a la seua demarcació territorial, o per correu postal. 
Cap elector pot participar més d’una vegada en una mateixa consulta.

3. Els electors que opten per exercir el vot per correu hauran de sol·licitar-ho a la 
junta provincial corresponent al lloc d’empadronament de l’agricultor o al domicili social de 
la persona jurídica, per escrit, almenys vint-i-dos dies abans de la celebració de la 
consulta. Per a això, l’elector, personalment, formalitzarà la sol·licitud en l’oficina de 
correus acreditant la seua identitat davant de l’empleat de l’oficina. La junta, prèvia revisió 
de la documentació presentada, remetrà al peticionari per correu certificat i urgent la 
documentació oportuna abans de deu dies de la consulta. La dita documentació, 
degudament emplenada, es remetrà per correu certificat i urgent a la junta provincial 
respectiva amb l’antelació suficient perquè es reba el dia anterior al de la consulta.

4. La participació de la Societat Estatal Correus i Telègrafs, SA, en la consulta, en la 
seua qualitat d’operador designat per a la prestació del servici postal universal, es 
regularà a través del corresponent conveni de col·laboració subscrit entre el Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el mencionat operador, en el qual s’establiran 
les obligacions de servici públic que se li imposen per a salvaguardar el normal 
desenrotllament del procés de consulta i la corresponent compensació.

5. Reglamentàriament es regularà la resta d’elements relatius al vot per correu, 
incloent-hi la forma d’acreditació personal dels participants en la consulta.

Article 5. Organitzacions agràries més representatives.

Són organitzacions agràries més representatives les que obtinguen, almenys, un 
quinze per cent dels vots vàlids emesos en la consulta en tot l’Estat i, a més, en sis 
comunitats autònomes, almenys un cinc per cent dels vots vàlids emesos en la consulta 
en cada una d’estes.

Article 6. Cens.

1. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient elaborarà el cens, per a la 
qual cosa atribuirà esta competència a un dels centres directius del departament que 
s’encarregarà d’això, amb la denominació de Direcció del Cens. El cens inclourà les 
persones físiques o jurídiques que acrediten activitat agrària i reunisquen els altres 
requisits que disposa el present article.

2. Per a la seua elaboració, la Direcció del Cens demanarà d’ofici la col·laboració 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i del Fons Espanyol de Garantia 
Agrària (FEGA). Així mateix, es podran incloure en el cens, a petició de part, les 
persones físiques que obtinguen de l’activitat agrària rendes en un percentatge igual o 
superior al 25 per cent de la seua renda total i les persones jurídiques que complisquen 
els requisits de l’apartat 5, sol·licitant la seua inscripció en el cens.

3. El cens, que serà públic, contindrà les següents dades de les persones físiques:

a) Nom i cognoms.
b) El número d’identificació fiscal (NIF).
c) Data de naixement.
d) Domicili d’empadronament.

En el cas de persones jurídiques, el cens contindrà:

a) La raó social.
b) El número d’identificació fiscal (NIF).
c) El domicili social.
d) Les dades personals del representant legal que exercirà el dret al vot de la 

societat.
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4. El cens inclourà d’ofici les persones físiques que, segons les dades més 
actualitzades dels organismes esmentats en l’apartat 2, es troben en algun dels supòsits 
següents:

a) Estar afiliades a la Seguretat Social i ser-hi alta com a treballadors agraris per 
compte propi en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, 
d’acord amb les dades que es troben en la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
sempre que no hagen obtingut una ajuda per cessament anticipat en l’activitat agrària.

b) Percebre pagaments directes de la política agrícola comuna superiors a 5.000 
euros a l’any, d’acord amb les dades que es troben en el Fons Espanyol de Garantia 
Agrària (FEGA).

A més, s’inclouran en este cens, a instància seua, aquells agricultors que declaren 
una renda procedent d’activitats agràries en un percentatge igual o superior al 25 per cent 
de la seua renda total, d’acord amb les dades que ells mateixos subministren per a la 
seua verificació o amb les que es demanen de l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
amb la seua autorització expressa. En cas que la renda procedent de l’activitat agrària 
siga per pagaments directes exclusivament, estos hauran de ser superiors a 5.000 euros.

5. El cens inclourà les persones jurídiques que reunisquen els requisits següents i 
sol·liciten la seua inclusió:

a) Ser societats civils o mercantils l’objecte social únic i exclusiu de les quals siga 
l’activitat agrària.

b) Acreditar una facturació mínima de 10.000 € en, almenys, un dels dos exercicis 
previs al de la convocatòria per a la realització de la consulta.

6. El cens provisional elaborat d’ofici es tancarà un mes abans de la data de 
publicació en el BOE de l’orde de convocatòria de la consulta i es publicarà en els taulers 
d’avisos de les delegacions i subdelegacions del Govern i dels ajuntaments a fi que s’hi 
puguen comprovar les inscripcions i presentar les reclamacions oportunes en el termini 
d’un mes des de la seua publicació. A més el cens serà publicat en la pàgina web del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb les degudes garanties a fi de 
complir el que disposa l’article 10.2.

7. Les persones a què es referixen el paràgraf segon de l’apartat 4 i l’apartat 5 que 
desitgen ser inscrites en el cens, hauran de sol·licitar-ho a la Direcció del Cens en el 
termini màxim d’un mes des de la publicació del cens provisional. En el cas de l’apartat 4, 
paràgraf segon, la sol·licitud inclourà la declaració d’ingressos i una autorització expressa 
perquè la Direcció del Cens en comprove la veracitat en les bases de dades de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària, o bé, l’autorització expressa perquè es demanen a 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

8. El cens definitiu es publicarà als 10 dies de la data d’inici del procés de consulta. 
Les persones que no consten inscrites en el cens i es consideren amb dret a participar en 
la consulta, podran reclamar davant de la Direcció del Cens, en el termini de deu dies des 
de la seua publicació. El termini per a resoldre i notificar les reclamacions serà de cinc 
dies i contra la resolució es podrà recórrer en tres dies davant del superior jeràrquic de la 
Direcció del Cens, la resolució de la qual, que es notificarà en tres dies, posarà fi a la via 
administrativa.

Article 7. Organitzacions agràries candidates.

1. Les organitzacions agràries que es presenten a la consulta hauran de tindre àmbit 
nacional i complir els requisits de l’article 1.

Aportaran, amb la candidatura, la inscripció en el registre públic competent; els 
estatuts de l’organització; els acords d’integració de coalició, si és el cas, amb altres 
organitzacions agràries; el nom del responsable de la candidatura, i l’adreça a l’efecte de 
notificacions, que es podran fer per correu electrònic.
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2. Les organitzacions agràries que participen en la consulta, a pesar de tindre àmbit 
nacional, es podran presentar per mitjà de les sigles d’organitzacions de menor àmbit 
territorial, no inferior a la província, que estiguen integrades en estes, sempre que hi 
aparega també el nom complet o la sigla de la corresponent organització professional 
agrària d’àmbit nacional en què s’integra.

3. Les organitzacions agràries que desitgen concórrer a esta consulta hauran de 
presentar les seues candidatures en el termini màxim de deu dies des de la data de l’inici 
del procés de consulta establit en l’orde de convocatòria. En el termini de set dies la 
Comissió Central notificarà les candidatures admeses i les no admeses. Els representants 
de les candidatures podran interposar un recurs davant de la Comissió Central en el 
termini de deu dies des que reben la notificació, reclamació que serà resolta i notificada 
en el termini de set dies.

4. La publicació de les candidatures admeses es verificarà en el termini de quaranta 
dies des de la data d’inici del procés de consulta establit en l’orde de convocatòria. La 
llista d’organitzacions agràries candidates es publicarà en el «Boletín Oficial del Estado» 
ordenades per províncies amb el nom complet i les seues sigles. Contra esta publicació 
es podran interposar els recursos ordinaris que siguen procedents.

Article 8. Organització de la consulta.

1. El titular del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient convocarà, 
mitjançant una orde ministerial, la consulta per a la determinació de la representativitat de 
les organitzacions professionals agràries que se celebrarà als cinquanta-set dies de la 
data d’inici de la consulta, d’acord amb el cronograma que s’adjunta en l’annex.

2. Es crea una Comissió Central i en cada delegació del Govern o subdelegació del 
Govern, una junta provincial encarregada de la constitució i funcionament de les meses i 
transmissió dels resultats, formada pel personal que designe la Comissió Central.

3. La Comissió Central vetlarà pel correcte desenrotllament de la consulta, resoldrà 
les reclamacions, interpretarà les normes que regulen la consulta i dictarà instruccions 
que hauran de complir els òrgans que participen en el desenrotllament del procés de 
consulta.

Estarà presidida pel titular de la Secretaria General d’Agricultura i Alimentació i hi 
actuarà de secretari el titular de la Secretaria General Tècnica del Ministeri. Formaran 
part de la Comissió els titulars de la Direcció General de Servicis i la Direcció General de 
Desenrotllament Rural i Política Forestal, així com l’advocat de l’Estat del departament.

4. Les juntes provincials són responsables de la coordinació del procés de consulta 
en el seu territori, d’aplicar els criteris de la Comissió Central i de vetlar pel funcionament 
correcte de les meses.

Estarà presidida pel delegat o subdelegat del Govern i actuarà de secretari el secretari 
general de la delegació o subdelegació. Formaran part de cada junta tres funcionaris 
nomenats pel delegat del Govern.

5. Es constituirà almenys una mesa de consulta en cada capital de província i en 
cada illa que compte amb directori insular i tantes meses locals com siguen necessàries 
en funció del cens de la demarcació territorial, amb un límit màxim de 500 votants per 
mesa. La Comissió Central publicarà la relació de meses i la seua ubicació als deu dies 
de la data d’inici del procés de consulta establit en la convocatòria.

Les meses estaran formades per sis vocals menors de seixanta-cinc anys, tres titulars 
i tres suplents, seleccionats aleatòriament entre els que es troben inscrits en el cens de la 
mesa. Entre els vocals es designarà un president. El representant de cada candidatura 
podrà designar un interventor per cada mesa, amb veu i sense vot, entre els inscrits en el 
cens de la mesa deu dies abans de la votació.

6. Cada mesa disposarà d’un cens d’electors amb dret de vot ordenat alfabèticament, 
en el qual constaran els electors que han fet ús del vot per correu. En cada mesa hi haurà 
un nombre de paperetes almenys igual al seu cens. El model de papereta serà únic, 
adaptat a les candidatures provincials i serà aprovat per la Comissió Central.
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7. El dia de la consulta es constituiran les meses a les 8:00 hores en els llocs 
disposats per a això, s’alçarà acta d’este fet i les circumstàncies que s’hi hagen produït. 
Les meses romandran obertes des de les 8:00 hores fins a les 20:00 hores.

Article 9. Escrutini.

L’escrutini en les meses de consulta es durà a terme una vegada acabada la votació 
presencial dels membres de la mesa i els interventors, per mitjà del procediment següent:

a) La junta provincial entregarà els vots rebuts per correu al president de la mesa, 
que procedirà a introduir en l’urna els sobres que continguen les paperetes de vot 
remeses, verificant abans l’existència de la certificació que ha d’acompanyar cada una 
d’estes, que l’elector es troba inscrit en el cens i que no ha votat de forma presencial, cas 
en què s’anul·larà el vot per correu, i anotant totes estes circumstàncies en acta.

b) S’obrirà cada urna i començarà l’escrutini públic, extraient una a una les paperetes 
i llegint en veu alta el nom de les candidatures votades. El president posarà de manifest 
cada papereta als vocals i interventors una vegada llegida i preguntarà si hi ha alguna 
observació o reclamació, que es resoldran per majoria, si n’hi ha.

c) Fet el recompte de vots, es confrontarà el nombre total de paperetes amb el de 
votants comptats, s’anotaran en acta els resultats, totes les incidències i les reclamacions 
sobre l’escrutini, si n’hi ha.

d) Finalitzades estes operacions, el president anunciarà en veu alta el seu resultat, 
especificant el nombre de persones censades, el nombre de votants, el de paperetes 
vàlides, el de paperetes nul·les, el de paperetes en blanc i el de vots obtinguts per cada 
candidatura.

Les paperetes es destruiran en presència dels assistents a excepció d’aquelles a les 
quals s’haguera negat validesa o que hagueren sigut objecte d’alguna reclamació, les 
quals s’uniran a l’acta.

e) El president i tots els membres de la mesa firmaran l’acta de la sessió que, junt 
amb l’acta de constitució, s’introduirà en un sobre amb la documentació que pertoque. El 
sobre serà firmat pel president i els interventors. Esta documentació s’entregarà a 
continuació al responsable de la junta provincial, que la traslladarà a la Comissió Central.

f) L’escrutini general el farà la Comissió Central el tercer dia següent al de la votació. 
Els representants de les candidatures disposen d’un termini de tres dies per a presentar 
les reclamacions, que només es podran referir al que s’haja arreplegat en les actes de 
constitució i sessió de les meses. La Comissió Central resoldrà sobre estes en el termini 
de deu dies i proclamarà els resultats.

Article 10. Disposicions generals sobre la consulta.

1. Les candidatures presentades seran publicades en la pàgina web oficial del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Igualment es publicarà la ubicació de 
les meses i les localitats que agruparà cada mesa. Les comunicacions i les consultes es 
podran fer per mitjans telemàtics.

2. Les dades personals que figuren en el cens només podran ser utilitzades pels 
òrgans que preveu esta llei i per als fins de la consulta. La publicitat es limitarà als llocs 
establits i en la forma i pel temps necessari perquè els electors puguen comprovar i 
rectificar les seues dades. Es facilitarà una còpia del cens, en suport informàtic, a les 
organitzacions agràries admeses com a candidates en el procés. La informació estadística 
serà pública.

3. Els terminis establits s’entendran sempre referits a dies naturals i en tot allò 
en matèria de procediment que no estiga regulat expressament hi serà aplicable la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú.
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Article 11. Cessió en ús de béns immobles de l’extinta Confederació Nacional de 
Cambres Agràries.

1. Els béns immobles gestionats per la Comissió Gestora prevista en el Reial 
Decret 1520/1991, de 25 d’octubre, pel qual s’extingix la Confederació Nacional de 
Cambres Agràries, seran cedits en ús a les organitzacions agràries representatives en 
proporció a la seua representativitat mitjançant una orde del ministre d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, amb un informe previ de l’Advocacia de l’Estat, que 
determinarà les condicions de la cessió.

2. La cessió dels mencionats béns immobles estarà subjecta a termini i condició. 
Les organitzacions cessionàries hauran de destinar estos immobles a fins i servicis 
d’interés general agrari. Les esmentades organitzacions tindran el dret d’usar-los i seran 
responsables de la seua gestió mentres dure el mandat, transcorregut el qual revertiran 
en el mateix estat en què van ser cedits a fi de procedir a una nova distribució en els 
termes de l’apartat anterior. Igualment, serà procedent la revocació de la cessió en cas 
d’incompliment del fi d’interés agrari, i en este cas s’integraran en el patrimoni de l’Estat.

3. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient vetlarà perquè es done ús 
correcte als béns immobles, per a la qual cosa podrà requerir als cessionaris la 
presentació de la documentació que crega oportuna. Excepte autorització expressa del 
Ministeri, els béns cedits no podran ser objecte de cessió a tercers.

4. Així mateix, se cediran a les confederacions estatals de cooperatives del sector 
agroalimentari, en proporció a la seua representativitat, els béns immobles de titularitat de 
l’esmentada Comissió Gestora que tingueren cedits en el moment d’entrada en vigor de la 
present llei.

Article 12. Subvencions.

Les ajudes que el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient puga concedir, si 
és el cas, per a les activitats de representació i col·laboració de les organitzacions agràries 
representatives davant de l’Administració General de l’Estat, es distribuiran d’acord amb 
les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte la representativitat aconseguida per 
cada organització en virtut del que disposa esta llei, així com el que establix la legislació 
aplicable sobre subvencions.

CAPÍTOL II

El Consell Agrari

Article 13. Creació i naturalesa del Consell Agrari.

Es crea el Consell Agrari com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu adscrit al 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb la finalitat d’assessorar 
l’Administració General de l’Estat en les qüestions d’interés general agrari i rural.

Article 14. Funcions.

1. Les funcions del Consell Agrari seran les següents:

a) Informar sobre els projectes normatius del departament en matèria d’agricultura i 
desenrotllament rural que siguen sotmesos a la seua consideració i sobre tots aquells per 
als quals ho disposen les disposicions legals.

b) Conéixer i informar sobre les mesures de la Política Agrícola Comuna i de la 
política agrària que siguen sotmeses a la seua consideració.

c) Informar sobre l’evolució de la situació social i econòmica del sector agrari i 
formular recomanacions per a l’adopció d’aquelles mesures que s’estimen necessàries 
amb vista a la millora de la qualitat de vida del sector agrari.
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d) Efectuar els suggeriments que es consideren convenients per a millorar les 
polítiques que puguen afectar les condicions socioeconòmiques dels professionals agraris 
i l’activitat agrària.

2. Els informes els sol·licitaran els òrgans superiors i directius del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, o els responsables dels organismes públics 
vinculats o dependents, i es dirigiran a la secretaria del Consell Agrari. El termini per a 
emetre l’informe serà de quinze dies, que es podrà reduir a set en cas d’urgència.

3. Els informes adoptats pel Consell per iniciativa pròpia es remetran al ministre.

Article 15. Composició.

1. El Consell Agrari es compon de deu consellers nomenats pel titular del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a proposta de les organitzacions agràries més 
representatives, d’acord amb els resultats obtinguts en la consulta.

2. El president del ple del Consell Agrari serà el titular del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, que podrà ser substituït pel titular d’un òrgan directiu, que 
tinga almenys rang de subsecretari, del ministeri designat per aquell.

3. Actuarà com a secretari un funcionari, que tinga almenys rang de subdirector 
general, designat pel titular del departament, que actuarà amb veu però sense vot.

4. Podran assistir al Consell Agrari experts en els assumptes objecte de l’orde del 
dia, així com tècnics i funcionaris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
o d’altres ministeris a sol·licitud del president, que actuaran amb veu però sense vot.

5. El mandat dels consellers tindrà una duració de cinc anys. Les organitzacions 
agràries podran proposar al ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la 
substitució dels consellers que les representen en qualsevol moment de la vigència del 
seu mandat.

6. El mandat dels consellers s’entendrà en funcions des de la celebració de la nova 
consulta fins al nomenament dels nous consellers, que s’haurà de fer en un termini màxim 
de dos mesos des del dia de celebració de la consulta.

Article 16. Atribució de consellers.

El nombre de consellers que correspon a cada organització en el Consell Agrari es 
determinarà pel procediment següent:

a) Les candidatures s’ordenen pel nombre de vots obtinguts de major a menor en 
una columna.

b) Es dividix el nombre de vots obtingut per cada candidatura per nombres enters 
consecutius ordenats de l’u al deu.

c) S’atribuïx el primer conseller a la candidatura que haja obtingut el major nombre 
de vots en la mesa resultant i el segon i successius, a la candidatura que obtinga el 
següent quocient major, atenent un orde decreixent, fins a completar el nombre de 
consellers establit. En cas d’empat, s’assignarà al que obtinga el resultat igual situat en la 
columna resultant de dividir el nombre de vots entre el menor dels dos divisors.

Article 17. Requisits dels consellers.

1. Les persones proposades per a ocupar els llocs de consellers han de reunir els 
requisits següents:

a) Estar inscrit en el cens com a electors.
b) Estar afiliat a l’organització proponent.
c) No exercir un càrrec o lloc en les administracions públiques relacionat amb 

l’agricultura, ramaderia o silvicultura, ni haver sigut inhabilitat per a l’exercici de les 
funcions públiques o estar separat, per mitjà d’expedient disciplinari, del servici de 
qualsevol administració pública.
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d) No haver sigut sancionat per infraccions administratives fermes en via 
administrativa relacionades amb ajudes públiques, medi ambient, agricultura, ramaderia o 
silvicultura en els últims quatre anys, ni estar condemnats per sentència ferma durant el 
període que dure la pena. No haver sigut sancionat per infraccions molt greus en l’orde 
social en matèria de Seguretat Social regulades en el text refós de la Llei sobre Infraccions 
i Sancions en l’Orde Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

2. En cas que una organització puga proposar diverses persones per al Consell Agrari, 
la relació proposada haurà de comptar amb un nombre equilibrat d’hòmens i dones en la 
qual cap sexe podrà representar menys del trenta-tres per cent.

Article 18. Organització i funcionament del Consell Agrari.

1. El Consell Agrari podrà actuar en ple o a través de grups de treball, d’acord amb 
el que s’establisca en el seu reglament de règim interior. S’establirà un procediment escrit 
per a emetre els informes sol·licitats pel Ministeri.

2. El ple es reunirà, prèvia convocatòria del seu president, una vegada cada sis 
mesos amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari quan siga necessari per al 
compliment de les seues funcions. El reglament de règim interior determinarà les 
condicions de convocatòria i constitució.

3. El ple quedarà vàlidament constituït amb la presència de sis consellers i en tot 
cas, del president i del secretari.

4. El reglament de règim interior determinarà les condicions de suplència en els 
termes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

5. El Consell Agrari es regirà pel que disposen esta llei i les seues normes de 
desplegament, el capítol IV del títol II de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i 
funcionament de l’Administració General de l’Estat, el seu reglament de règim interior i, a 
falta de regulació, pel capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Article 19. Escissió, fusió i extinció de les organitzacions i dissolució de coalicions.

a) En cas d’escissió de part d’una organització agrària, l’organització escindida 
perdrà la representativitat derivada de la consulta i quedarà exclosa del Consell.

b) En cas de fusió d’organitzacions, l’organització resultant detindrà en el Consell 
Agrari la suma dels consellers de les organitzacions fusionades i sumarà la 
representativitat de les preexistents.

c) En cas d’extinció de l’organització, les restants organitzacions augmentaran de 
forma proporcional la representativitat que tinguen assignada com a resultat de la 
consulta. El repartiment de seients en el Consell Agrari s’efectuarà novament d’acord amb 
el que disposa l’article 16.

d) En cas de dissolució d’una coalició, les organitzacions preexistents conservaran el 
grau de representativitat obtingut en la consulta, imputant a cada una d’elles el percentatge 
d’este que van pactar en els seus acords d’associació i, en absència d’estos, s’imputarà la 
representació a parts iguals entre les organitzacions resultants. Es procedirà a un nou 
repartiment de seients en el Consell Agrari d’acord amb el que disposa l’article 16.

CAPÍTOL III

Infraccions i sancions

Article 20. Disposicions generals.

1. La Comissió Central serà competent per a imposar les sancions previstes en el 
present capítol.

2. La junta provincial del lloc de comissió de la infracció serà la competent per a 
instruir el procediment.
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3. Són subjectes responsables els membres dels òrgans que crea esta norma i els 
presidents, vocals i interventors de les meses, així com els seus suplents, i les autoritats i 
funcionaris i qualssevol altres persones que tinguen alguna de les conductes tipificades 
en el present capítol.

4. Les infraccions regulades en esta llei prescriuran transcorregut un any des del dia 
en què s’hagen comés. La iniciació, amb coneixement de l’interessat, del procediment 
sancionador interromprà la prescripció. El termini de prescripció tornarà a comptar si 
l’expedient sancionador està paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable al 
presumpte responsable.

5. Quan la infracció puga ser constitutiva d’il·lícit penal, l’administració instructora ho 
posarà en coneixement de l’òrgan jurisdiccional competent, i se suspendrà la tramitació 
del procediment sancionador mentres l’autoritat judicial no haja dictat sentència ferma o 
resolució que pose fi al procés.

Article 21. Infraccions comeses per autoritats i funcionaris, així com membres dels 
òrgans i meses, i les seues sancions.

1. Seran castigats amb multa de 1.000 a 6.000 euros els funcionaris o autoritats 
que, fraudulentament:

a) Incomplisquen les normes per a la formació, conservació i exhibició al públic del 
cens.

b) Incomplisquen les normes de constitució de les meses i de les votacions, acords i 
escrutinis que estes hagen de realitzar.

c) No estenguen les actes, certificats, notificacions i la resta de documents de la 
consulta en la forma i moments previstos per esta llei.

2. Seran castigats amb multa de 500 a 4.000 euros els funcionaris o autoritats que, 
abusant del seu ofici o càrrec fraudulentament:

a) Ometen o anoten de manera que induïsca a error sobre la seua autenticitat els 
noms dels votants.

b) Canvien, oculten o alteren, de qualsevol manera, el sobre o papereta de la 
consulta que l’elector entregue.

c) Consenten, podent evitar-ho, que algú participe dos o més vegades en una 
mateixa consulta o ho faça sense capacitat legal.

d) Impedisquen o dificulten injustificadament l’entrada, eixida o permanència dels 
electors, candidats, apoderats, interventors i notaris en els llocs en què es realitzen actes 
de la consulta.

3. El president i els vocals de les meses, així com els seus respectius suplents, que 
deixen de concórrer a exercir les seues funcions, les abandonen sense causa legítima o 
incomplisquen sense causa justificada les obligacions d’excusa o avís previ seran 
castigats amb multa de 300 a 3.000 euros.

Article 22. Infraccions comeses per particulars i les seues sancions.

1. Seran castigats amb multa de 300 a 3.000 euros:

a) Els qui amb violència o intimidació pressionen sobre els electors perquè no usen 
el seu dret, l’exercisquen contra la seua voluntat o descobrisquen el secret de vot.

b) Els qui impedisquen o dificulten injustificadament l’entrada, eixida o permanència 
dels electors, candidats, apoderats, interventors i notaris en els llocs en què es realitzen 
actes de la consulta.

2. El particular que deposite papereta dos o més vegades en la mateixa consulta 
o que participe fraudulentament sense capacitat per a fer-ho serà castigat amb multa 
de 150 a 1.000 euros.
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Article 23. Gradació de les sancions.

Dins dels límits establits en els articles anteriors, les sancions s’imposaran atenent la 
intensitat del dany o perjuí causat, la negligència i intencionalitat del subjecte infractor i el 
benefici econòmic obtingut per aquell.

CAPÍTOL IV

Consell Agroalimentari de l’Estat

Article 24. Naturalesa i adscripció.

1. Es crea el Consell Agroalimentari de l’Estat com a òrgan col·legiat de caràcter 
consultiu, amb la finalitat d’assessorar l’Administració General de l’Estat en els aspectes 
relacionats amb la política agrària i alimentària.

2. El Consell estarà adscrit al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a 
través del seu titular, com a òrgan consultiu i de participació de les associacions i 
organitzacions representatives dels diferents operadors de la cadena alimentària.

Article 25. Funcions.

Corresponen al Consell les funcions següents:

a) Conéixer i informar sobre els assumptes que el seu president sotmeta a la seua 
consideració.

b) Assessorar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en la definició 
d’objectius i polítiques per al desenrotllament i la millora de la competitivitat del sector 
agrari i alimentari. Prendre coneixement d’eixos objectius i polítiques de l’esmentat 
Ministeri.

c) Ser informat del resultat de les activitats exercides pels diferents grups de treball 
que, en l’àmbit del departament, duguen a terme la seua activitat sobre qüestions 
relacionades amb la cadena alimentària.

Article 26. Composició i funcionament.

La composició i el funcionament del Consell Agroalimentari de l’Estat es determinarà 
reglamentàriament assegurant en la seua composició la inclusió de les organitzacions i 
associacions més representatives dels sectors de la producció i les cooperatives, la 
indústria i els treballadors del sector agroalimentari, la distribució i els consumidors. 
També formaran part del Consell representants dels departaments ministerials amb 
competències en aspectes relacionats amb la cadena alimentària.

El funcionament del Consell no suposarà increment del gasto públic i serà atés amb 
els mitjans materials i de personal existents en el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient.

Disposició addicional primera. Gasto públic.

La constitució del Consell Agrari no augmentarà el gasto públic i funcionarà amb els 
mitjans materials i humans existents en el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient. L’assistència a les reunions que, si és el cas, se celebren, no generarà dret a 
percebre indemnització, dieta o pagament de cap classe per part de cap dels participants.

Disposició addicional segona. Subvencions vinculades a la representativitat.

La representativitat obtinguda per les organitzacions agràries en la consulta que 
regula esta llei podrà ser tinguda en compte per altres departaments ministerials a fi de 
modular les ajudes públiques que els puguen concedir.
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Disposició addicional tercera. Simultaneïtat de la consulta amb altres processos 
electorals.

Les comunitats autònomes podran convocar processos electorals per a determinar la 
representativitat de les organitzacions professionals agràries en el seu àmbit territorial de 
forma conjunta a la consulta regulada en la present llei.

En este cas es podran presentar candidatures l’àmbit d’actuació de les quals estiga 
limitat a la comunitat autònoma.

Amb l’objecte de millorar la coordinació de les consultes simultànies, es podran 
establir mecanismes de col·laboració amb la comunitat autònoma per a la utilització 
conjunta i ampliació, si és el cas, dels instruments necessaris per a dur a terme el 
procediment que regula esta llei.

Disposició addicional quarta. Associacions de dones rurals.

El Govern, en el termini de sis mesos, farà un estudi per a determinar la necessitat i 
conveniència de promoure una consulta per a determinar la representativitat de les 
organitzacions de dones rurals.

Disposició addicional quinta. Data límit de celebració de la primera consulta.

La primera consulta es convocarà en el termini de díhuit mesos des de l’entrada en 
vigor del reglament de desplegament de la present llei.

Disposició transitòria única. Comité Assessor Agrari.

1. El Comité Assessor Agrari creat per la Llei 10/2009, de 20 d’octubre, de creació 
d’òrgans consultius de l’Estat en l’àmbit agroalimentari i de determinació de les bases de 
representació de les organitzacions professionals agràries, continuarà existint, amb la 
mateixa composició i les mateixes funcions, fins que es constituïsca el Consell Agrari, la 
qual cosa es verificarà en el termini màxim de sis mesos des que tinga lloc l’escrutini.

2. Fins a la proclamació dels resultats de la primera consulta que se celebre a 
l’empara d’esta llei mantindran la seua condició d’organitzacions professionals agràries 
més representatives aquelles que la tingueren reconeguda a l’empara de la Llei 10/2009, 
de 20 d’octubre.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada la Llei 10/2009, de 20 d’octubre, de creació d’òrgans consultius de 
l’Estat en l’àmbit agroalimentari i de determinació de les bases de representació de les 
organitzacions professionals agràries i el Reial Decret 822/2010, de 25 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 10/2009, de 20 d’octubre, de creació 
d’òrgans consultius de l’Estat en l’àmbit agroalimentari i de determinació de les bases de 
representació de les organitzacions professionals agràries.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a 
millorar la cadena alimentària.

S’inclou una disposició addicional quinta en la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures 
per a millorar la cadena alimentària amb la redacció següent:

«Disposició addicional quinta. Relacions contractuals de l’Organització Comuna 
de Mercats dels productes agraris.

El que disposa la present llei s’entén sense perjuí de la regulació específica del 
sector lacti continguda en el Reial Decret 1363/2012, de 28 de setembre, pel qual es 
regula el reconeixement de les organitzacions de productors de llet i de les 
organitzacions interprofessionals en el sector lacti i s’establixen les seues condicions 
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de contractació, o altres disposicions que l’Estat, amb la justificació prèvia de la seua 
necessitat i proporcionalitat i sempre que no obstaculitzen el funcionament correcte 
del mercat interior, puga dictar a l’empara dels articles 148 i 149, o de la secció 5a del 
capítol III del títol II de la part II, del Reglament 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, les 
quals prevaldran en cas de conflicte amb esta llei.»

Disposició final segona. Títol competencial.

La present llei es dicta a l’empara de l’article 149.1.18a de la Constitució, en matèria 
de bases del règim jurídic de les administracions públiques.

Disposició final tercera. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’autoritzen el Govern i el ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en l’àmbit 
de les seues competències per a dictar les disposicions necessàries en desplegament de 
la present llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor als vint dies de la publicació en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei i que la 

facen complir.

Madrid, 9 de juliol de 2014.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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ANNEX

Cronograma de la consulta

Data Termini

D Dia d’inici del procés de consulta que especifique la convocatòria.
D+3 Constitució de la comissió central.
D+7 Constitució de les juntes provincials.
D+10 Publicació de la relació de meses.
D+10 Publicació del cens definitiu.
D+10 Final de presentació de candidatures.
D+14 Reclamacions contra la delimitació de meses.
D+17 Notificació de no-admissió de candidatura.
D+20 Final de reclamacions contra el cens.
D+20 Final de presentació d’autorització AEAT.
D+25 Notificació de les reclamacions contra el cens.
D+27 Final del termini de reclamacions contra la inadmissió de candidatures.
D+28 Recurs contra les resolucions sobre el cens.
D+31 Notificació de les resolucions de recursos sobre el cens.
D+34 Resolució de recursos d’inadmissió de candidatures.
D+35 Resolució de reclamacions contra el cens.
D+35 Finalització del termini per a sol·licitar vot per correu.
D+40 Publicació de les candidatures admeses.
D+47 Finalització del termini per a remetre la documentació per a votar per correu.
D+47 Finalització del termini per a designar interventors.
D+56 Últim dia per a la recepció del vot per correu.
D+57 Votació. Dia de celebració de la consulta.
D+60 Escrutini general.
D+63 Reclamacions a l’escrutini.
D+73 Resolució de reclamacions a l’escrutini.
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