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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
1921 Reial decret 108/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen diversos reials 

decrets en matèria d’agricultura i indústries agràries, per adaptar-los a la Llei 
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés de les activitats de serveis i 
el seu exercici.

Mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici, s’ha establert el marc general per a l’aplicació al nostre país de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa als serveis al mercat interior.

Una vegada finalitzat el procés d’anàlisi dels diferents procediments i autoritzacions 
existents en matèria d’agricultura i indústries agràries, és procedent la modificació de 
diversos reials decrets per donar compliment als preceptes de la Llei esmentada. Així, es 
modifica el Reial decret 1201/2002, de 20 de novembre, pel qual es regula la producció 
integrada de productes agrícoles, de manera que se substitueix l’exigència actual de 
disposar de l’oportuna autorització prèvia al registre d’operadors de producció agrària 
integrada per la simple notificació prèvia al dit registre, i el Reial decret 824/2005, de 8 de 
juliol, sobre productes fertilitzants, per suprimir la certificació de la comunitat autònoma, i 
es preveu que el fabricant ha de tenir, a disposició de l’autoritat competent, l’oportuna 
certificació en la qual consti expressament que compleix les exigències establertes a la 
norma esmentada.

Del conjunt de normes que es deroguen a l’article tercer, s’ha de fer especial menció 
del Reial decret 520/2006, de 28 d’abril, pel qual es regulen les entitats que prestin serveis 
d’assessorament a les explotacions agràries, que va ser aprovat per a l’aplicació d’aquesta 
mesura sota el Programa de desenvolupament rural 2000-2006. En l’actualitat, el Marc 
nacional de desenvolupament rural per al període 2007-2013, aprovat per Decisió de la 
Comissió Europea, preveu entre les seves mesures el sistema d’assessorament a les 
explotacions agràries, mesura que ha estat desplegada per cada comunitat autònoma en 
els seus propis programes.

Raons de seguretat jurídica aconsellen que les diferents modificacions es portin a 
terme en una única norma, cosa que n’ha de facilitar l’aplicació.

La regulació bàsica que conté aquesta disposició s’efectua mitjançant un reial decret 
atès que es tracta d’unes normes de caràcter marcadament tècnic, íntimament lligades al 
desplegament de la normativa comunitària.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats més representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, del 
ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, i de la ministra de Sanitat i Política Social, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 5 de febrer de 2010,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 1201/2002, de 20 de novembre, pel qual es 
regula la producció integrada de productes agrícoles.

L’article 4 del Reial decret 1201/2002, de 20 de novembre, pel qual es regula la 
producció integrada de productes agrícoles, se substitueix pel següent:
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«Article 4. Inscripció i registre dels operadors.

1. Els operadors han de comunicar la seva activitat com a producció integrada 
a les autoritats competents on radiquin les superfícies de producció i les seves 
instal·lacions, per ser inscrits en els registres corresponents, en forma de comunicació 
prèvia o declaració responsable de complir els requisits que preveu l’apartat 2.

Una vegada realitzada la comunicació o declaració, poden operar com a 
producció integrada, sense perjudici que l’autoritat competent inscrigui al registre 
l’operador de què es tracti i li comuniqui posteriorment la inscripció.

2. Els operadors han d’estar en condicions de produir o comercialitzar d’acord 
amb els sistemes de producció integrada regulats per aquesta norma, cosa que s’ha 
d’acreditar amb una auditoria prèvia dels òrgans o entitats de certificació, que ha 
d’estar a disposició de l’autoritat competent.

3. Sense perjudici d’això, els operadors, en el termini màxim d’un mes des que 
se’ls comuniqui la inscripció en el registre a què es refereix el paràgraf segon de 
l’apartat 1, han de remetre a l’autoritat competent la documentació següent:

a) En cas que sigui un operador que es dediqui només a l’obtenció de productes 
vegetals, una memòria descriptiva de l’explotació agrícola i les seves instal·lacions 
i, si s’escau, els centres de manipulació, que ha de contenir, com a mínim, les 
superfícies i ubicació de les parcel·les, magatzems i altres instal·lacions de 
l’explotació, antecedents culturals de les parcel·les, estimació del volum de les 
produccions per parcel·les segons cultius i la distribució mensual de superfícies per 
conreu o grup de cultius afins.

b) En la resta de casos d’operadors, una memòria descriptiva de les seves 
instal·lacions, que ha de contenir, com a mínim, les superfícies i ubicació de les 
instal·lacions, estimació del volum dels productes a comercialitzar, sistema específic 
de manipulació, elaboració i envasament dels productes, marques comercials i 
canals a través dels quals es comercialitza la producció emparada amb la identificació 
de garantia.

4. L’autoritat competent pot anul·lar la inscripció en el registre a què es refereix 
aquest article, quan es comprovi que l’operador ha incomplert les normes que 
estableix aquest Reial decret en relació amb la seva activitat, sense perjudici de les 
sancions que, si s’escau, corresponguin.»

Article segon. Modificació del Reial decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes 
fertilitzants.

L’article 12.1.b) del Reial decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants, 
se substitueix pel següent:

«b) Tenir, a disposició de l’autoritat competent, l’oportuna certificació en la qual 
consti expressament que compleix les exigències que estableix aquest Reial decret 
i, en cas que s’utilitzin primeres matèries d’origen animal, que compleix els requisits 
del Reglament (CE) núm. 1774/2002, del Parlament Europees i del Consell, de 3 
d’octubre de 2002.»

Article tercer. Derogació de normes.

Queden derogades les disposicions següents:

a) Reial decret 2685/1980, de 17 d’octubre, sobre liberalització i nova regulació 
d’indústries agràries.

b) Reial decret 520/2006, de 28 d’abril, pel qual es regulen les entitats que prestin 
servei d’assessorament a les explotacions agràries i la concessió d’ajudes a la seva 
creació, adaptació i utilització.
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c) Reial decret 736/1995, de 5 de maig, pel qual es declaren indústries liberalitzades 
diverses indústries agroalimentàries.

d) Ordre de 17 de març de 1981, del Ministeri d’Agricultura, per la qual es desplega 
el Reial decret 2685/1980, de 17 d’octubre, sobre liberalització i nova regulació de les 
indústries agràries.

e) Resolució de 24 d’abril de 1981, de la Direcció General d’Indústries Agràries, per 
la qual es desplega l’Ordre de 17 de març de 1981, del Ministeri d’Agricultura, per la qual 
es desplega el Reial decret 2685/1980, de 17 d’octubre, sobre liberalització i nova regulació 
de les indústries agràries.

Disposició final primera. Títol competencial.

El que disposa aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 
149.1.13a de la Constitució, que reserva a l’Estat la competència en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, llevat de l’article segon, que 
es dicta també a l’empara del que estableix l’article 149.1.23a, que atribueix a l’Estat la 
competència per dictar legislació bàsica sobre protecció del medi ambient.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de febrer de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i 
ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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