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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

4413 Ordre APM/330/2018, de 26 de març, per la qual es modifica l’annex IV del 
Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció 
contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea 
d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a 
l’exportació i trànsit cap a països tercers.

El Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la 
introducció i difusió al territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes nocius per als 
vegetals o productes vegetals, així com per a l’exportació i trànsit cap a països tercers, va 
incorporar a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig 
de 2000, relativa a les mesures de protecció contra la introducció a la Comunitat d’organismes 
nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de la 
Comunitat.

L’article 5, apartat 1, de la Directiva 2000/29/CE, llegit en relació amb l’annex IV, part A, 
secció II, punt 18.3, estableix exigències especials relatives al desplaçament de vegetals que 
formen estolons o tubercles d’espècies de Solanum L. o els seus híbrids, destinats a la plantació, 
diferents dels tubercles de Solanum tuberosum L. que especifica l’annex IV, part A, secció II, 
punts 18.1, 18.1.1 o 18.2, de la Directiva esmentada i diferents del material de manteniment de 
cultius emmagatzemat en bancs genètics o col·leccions genètiques.

S’ha considerat necessari establir unes exigències més específiques per al desplaçament 
de llavors de Solanum tuberosum L., comunament anomenades també «llavors de patata 
pròpiament dites», originàries de la Unió (d’ara endavant, «llavors especificades»). Aquestes 
exigències han de garantir la protecció fitosanitària del territori de la Unió davant d’organismes 
nocius que les llavors especificades poden allotjar.

Atès que Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi 
et al. i Potato spindle tuber viroid presenten un risc fitosanitari més gran per a les llavors 
especificades, convé establir que o bé les llavors especificades s’han d’originar en zones de les 
quals se sap que estan exemptes d’aquests organismes, o bé les llavors especificades i els 
seus llocs de producció s’han de sotmetre a exigències específiques.

Aquestes exigències s’han disposat en la Directiva d’execució (UE) 2017/1920 de la 
Comissió, de 19 d’octubre de 2017, per la qual es modifica l’annex IV de la Directiva 2000/29/
CE del Consell pel que fa al desplaçament de llavors de Solanum tuberosum L. originàries de la 
Unió.

Aquesta Ordre incorpora a l’ordenament jurídic l’esmentada Directiva 2017/1920 de la 
Comissió, de 19 d’octubre de 2017, i es dicta a l’empara de l’habilitació que estableix la 
disposició final segona del Reial decret esmentat, per la qual es faculta el ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, actual ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, per 
adaptar-ne els annexos a les modificacions que s’hi introdueixin mitjançant disposicions 
comunitàries.

En l’elaboració d’aquesta disposició s’han consultat les comunitats autònomes i les entitats 
representatives dels sectors afectats.
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En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten 
mesures de protecció contra la introducció i difusió al territori nacional i de la Comunitat 
Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a 
l’exportació i trànsit cap a països tercers.

L’annex IV, part A, secció II, del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual 
s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió al territori nacional i de la 
Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com 
per a l’exportació i trànsit cap a països tercers, queda modificat de la manera següent:

U. El punt 18.3 se substitueix pel text següent:

«18.3. Vegetals que formen 
estolons o tubercles d’espècies 
de Solanum L. o els seus híbrids, 
destinats a la plantació, diferents 
dels tubercles de Solanum 
tuberosum L. que especifiquen 
els punts 18.1, 18.1.1 o 18.2, del 
material de manteniment de 
cultius emmagatzemat en bancs 
genè t i cs  o  co l · l ecc ions 
genètiques i de les llavors de 
Solanum tuberosum L. que 
especifica el punt 18.3.1.

a) Els vegetals s’han de mantenir en condicions de quarantena i han d’estar exempts de 
qualsevol organisme nociu en les proves de quarantena.

b) Les proves de quarantena que esmenta la lletra a) han de ser:
aa) Supervisades per l’organització oficial de protecció de vegetals de l’Estat membre de 

què es tracti i dutes a terme per personal científicament format d’aquesta organització o de 
qualsevol corporació oficialment autoritzada;

bb) Dutes a terme en un lloc que disposi d’instal·lacions adequades d’un nombre suficient 
per contenir els organismes nocius i mantenir el material, inclosos els indicadors, de 
manera que s’elimini qualsevol risc de propagació d’organismes nocius;

cc) Dutes a terme en cada unitat de material:
– Mitjançant un examen visual a intervals regulars durant tot un cicle vegetatiu, com a mínim, 

tenint en compte el tipus de material i la seva fase de desenvolupament durant el programa 
de les proves, per detectar els símptomes causats per qualsevol organisme nociu;

– Mitjançant proves, amb els mètodes adequats, per presentar-les al Comitè que prevegi 
l’article 18:

• Per a tot el material de patata, detecció com a mínim de:
◦  Andean potato latent virus,
◦  Arracacha virus B, oca strain,
◦  Potato black ringspot virus,
◦  Potato spindle tuber viroid,
◦  Potato virus T,
◦  Andean potato mottle virus,
◦  Virus de la patata A, M, S, V, X i I (inclosos Yo, Yn i Yc) i Potato leaf roll virus,
◦  Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al.,
◦  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
• Per a les llavors de Solanum tuberosum L., excepte les que especifica el punt 18.3.1, 

detecció com a mínim dels virus i viroides abans enumerats;
dd) Mitjançant les proves adequades de qualsevol altre símptoma observat en l’examen 

visual, per tal d’identificar-hi els organismes nocius causants d’aquests símptomes.
c) Qualsevol material que no hagi resultat exempt dels organismes nocius que especifica 

la lletra b), segons les proves esmentades en la lletra esmentada, s’ha de destruir 
immediatament o sotmetre a procediments que eliminin aquests organismes

d) Cada organització o centre de recerca que posseeixi el material esmentat ha d’informar 
el servei oficial de protecció vegetal de l’Estat membre sobre el material de què disposi.»
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Dos. Després del punt 18.3 s’insereix el punt 18.3.1 següent:

«18.3.1 Llavors de Solanum 
tuberosum L. diferents de les 
que especifica el punt 18.4.

Declaració oficial que: les llavors procedeixen de plantes que compleixen, segons que 
correspongui, els requisits que estableixen els punts 18.1, 18.1.1, 18.2 i 18.3;

i
a) les llavors són originàries de zones de les quals se sap que estan exemptes de 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al. i Potato spindle tuber viroid;

o
b) les llavors compleixen totes les exigències següents:
i) s’han produït en un lloc en què, des del principi de l’últim cicle de vegetació, no s’han 

observat símptomes de malalties causades pels organismes nocius que esmenta la lletra a);
ii) s’han produït en un lloc en què s’han adoptat totes les mesures següents:
1) separació del lloc d’altres plantes solanàcies i altres plantes hostatgeres de Potato 

spindle tuber viroid,
2) prevenció del contacte amb el personal i amb objectes, com eines, maquinària, vehicles, 

vaixells i material d’embalatge, procedents d’altres llocs de producció de plantes solanàcies 
i altres plantes hostatgeres de Potato spindle tuber viroid, o mesures d’higiene adequades 
relatives al personal o a objectes procedents d’altres llocs de producció de plantes solanàcies 
i altres plantes hostatgeres de Potato spindle tuber viroid, a fi d’evitar-ne infeccions,

3) utilització únicament d’aigua exempta dels organismes nocius que esmenta aquest punt.»

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al nostre ordenament jurídic la Directiva 
d’execució (UE) 2017/1920 de la Comissió, de 19 d’octubre de 2017, per la qual es 
modifica l’annex IV de la Directiva 2000/29/CE del Consell pel que fa al desplaçament de 
llavors de Solanum tuberosum L. originàries de la Unió.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el 31 de març de 2018.

Madrid, 26 de març de 2018.–La ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, Isabel García Tejerina.
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