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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3656 Reial decret 231/2014, de 4 d’abril, pel qual es modifiquen les quanties de la 

taxa per inspeccions i controls veterinaris de productes d’origen animal no 
destinats al consum humà que s’introdueixin en territori nacional procedents 
de països no pertanyents a la Unió Europea.

El Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril 
de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de 
la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar 
dels animals, disposa, a l’article 27.2, que els estats membres han de garantir la recaptació 
d’una taxa en el cas de les activitats que preveu la secció A de l’annex V, relatives a 
controls de mercaderies i animals vius importats a la Comunitat.

Així mateix, l’article 27.3 d’aquest Reglament estableix que les taxes percebudes en 
relació amb aquelles activitats no han de ser inferiors als imports mínims especificats a la 
secció B de l’annex esmentat.

Finalment, a l’article 27.4, lletra b), es recull la possibilitat d’establir l’import de les 
taxes mitjançant el seu càlcul a preu fet o bé atenent els imports recollits a la secció B de 
l’annex esmentat.

Sense perjudici de l’aplicabilitat i els efectes directes que té el Reglament (CE) núm. 
882/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, és, tanmateix, 
necessari adequar la quantia de les taxes a la que preveu la normativa de la Unió 
Europea.

En particular, la present disposició tracta d’integrar i actualitzar la situació normativa 
resultant respecte de la taxa per controls de productes d’origen animal no destinats al 
consum humà de països no comunitaris, que estableix l’article 29 de la Llei 53/2002, de 
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Per la seva banda, l’annex V del mateix Reglament recull que les operacions per les 
quals els estats membres perceben taxes, d’acord amb la Directiva 85/73/CEE del 
Consell, de 29 de gener de 1985, relativa al finançament de les inspeccions i els controls 
sanitaris de carns fresques i carns d’ocells de corral, són les previstes a les directives 
97/78/CE del Consell de 18 de desembre de 1997, per la qual s’estableixen els principis 
relatius a l’organització de controls veterinaris dels productes que s’introdueixin a la 
Comunitat procedents de països tercers, i 91/496/CE del Consell, de 15 de juliol de 1991, 
per la qual s’estableixen els principis relatius a l’organització de controls veterinaris dels 
animals que s’introdueixin a la Comunitat procedents de països tercers i per la qual es 
modifiquen les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE i 90/675/CEE, i confirma, d’aquesta 
manera, la continuïtat en la regulació del fet imposable de la taxa. En aquesta norma es 
disposa la correspondència de les activitats i operacions gravades amb la taxa esmentada 
amb les que recull el capítol V de la secció B de l’annex V del Reglament (CE) núm. 
882/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, i, així mateix, es 
determina l’abast del nou esquema de tarifes mínimes que assenyala l’esmentat article 
27.3 del Reglament comunitari, atès que disposa que els imports de les taxes per a 
cadascuna de les operacions o activitats previstes queden fixats en les quantitats 
recollides a l’annex V, i d’aquesta manera fa ús de l’opció que preveu l’esmentat article 
27.4, lletra b), del Reglament.

L’esquema d’imports actual està recollit a l’apartat 7 de l’article 29, de la Llei 53/2002, 
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, per la qual 
s’estableixen les quanties de la taxa per inspeccions i controls veterinaris de productes 
d’origen animal no destinats a consum humà que s’introdueixin en el territori nacional 
procedents de països no comunitaris. Així mateix, en les respectives lleis de pressupostos 
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s’han establert actualitzacions generals dels imports de les taxes, però, en tot cas, no 
superen en les seves tarifes resultants els imports mínims que recull l’esmentat annex V.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’habilitació que preveu l’apartat 10 de 
l’article 29 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, esmentada, en el qual, d’acord amb el 
principi d’equivalència que recull l’article 7 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus 
públics, es faculta el Govern per modificar mitjançant un reial decret la quantia d’aquestes 
taxes, d’acord amb la normativa que aprova la Unió Europea.

Aquest Reial decret també inclou una nova redacció de l’apartat 4.4 de l’annex 1 del 
Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions 
industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control 
integrats de la contaminació, per salvar l’error detectat.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i del 
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 4 d’abril de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació de la quantia de la taxa per inspeccions i controls veterinaris 
de productes d’origen animal no destinats a consum humà que s’introdueixin en el 
territori nacional procedents de països no pertanyents a la Unió Europea.

Les quanties de la taxa per inspeccions i controls veterinaris fets a productes d’origen 
animal no destinats al consum humà i procedents de països no comunitaris, que estableix 
l’apartat 7 de l’article 29 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, són les que preveuen els capítols I, II i III de la secció B 
de l’annex V, o, en el cas dels productes de la pesca capturats en el seu medi natural i 
desembarcats directament per un vaixell pesquer que enarbori el pavelló d’un tercer país, 
la que preveu la lletra a) del capítol V de la secció B de l’annex IV, tots aquests del 
Reglament (CE) núm. 882/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 
2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la 
legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels 
animals.

Aquestes taxes s’han de publicar a efectes informatius en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», mitjançant una resolució de la Direcció General de Sanitat de la Producció 
Agrària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i s’han de reproduir a 
efectes informatius a la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
a l’enllaç següent: http://cexgan.mapa.es/Modulos05/Publico/Tasas.aspx.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i de desplegament de la Llei 
16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

L’annex 1, apartat 4.4, columna de la dreta, del Reglament d’emissions industrials i de 
desplegament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la 
contaminació, aprovat pel Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre, queda redactat de la 
manera següent:

«Indústries químiques que disposin d’instal·lacions per a la fabricació de 
qualsevol d’aquests productes, sigui aquesta la seva activitat principal o no, i 
independentment de quina sigui la primera matèria de partida o el procés seguit, 
quan impliquin transformació química o biològica.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1, regla 16a, de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de sanitat exterior, 
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llevat de la disposició final primera, que es dicta a l’empara de l’habilitació que conté la 
regla 23a, que atribueix a l’Estat la legislació bàsica en matèria de medi ambient».

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 d’abril de 2014.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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