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MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 2060 ORDRE APA/208/2005, de 2 de febrer, relativa 
als controls d’identitat i fitosanitaris que es 
poden portar a terme en un lloc diferent 
del punt d’entrada a la Comunitat Europea. 
(«BOE» 34, de 9-2-2005.)

El Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual 
s’adopten mesures de protecció contra la introducció i la 
difusió al territori nacional i de la Comunitat Europea d’or-
ganismes nocius per als vegetals o els productes vege-
tals, com també per a l’exportació i el trànsit cap a països 
tercers, incorpora a la legislació espanyola la Directiva 
2000/29/CE del Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a 
les mesures de protecció contra la introducció a la Comu-
nitat d’organismes nocius per als vegetals o els productes 
vegetals i contra la seva propagació a l’interior de la 
Comunitat.

La Directiva 2004/103/CE de la Comissió de 7 d’octu-
bre de 2004, relativa als controls d’identitat i fitosanitaris 
de vegetals, productes vegetals o altres objectes enume-
rats a la part B de l’annex V de la Directiva 2000/29/CE del 
Consell, que es poden portar a terme en un lloc diferent 
del punt d’entrada a la Comunitat o en un lloc pròxim i per 
la qual es determinen les condicions relacionades amb 
aquests controls, estableix una sèrie de requisits per al 
trànsit de mercaderies no comunitàries i la realització dels 
controls en els llocs de destinació.

Mitjançant la present Ordre, s’incorpora a l’ordena-
ment jurídic intern la Directiva 2004/103/CE.

La present Ordre es dicta sobre la base de l’habilitació 
establerta per la disposició final segona del Reial decret 
58/2005.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consul-
tades les comunitats autònomes i les entitats representa-
tives dels sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. La present Ordre s’aplica als vegetals, productes 
vegetals o altres objectes originaris de països tercers enu-
merats a la part B de l’annex V del Reial decret 58/2005, de 
21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció 
contra la introducció i la difusió al territori nacional i de la 
Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals 
o els productes vegetals, així com per a l’exportació i el 
trànsit cap a països tercers, anomenats d’ara endavant 
«els productes considerats».

2. Els controls es poden efectuar:
a) En els casos i les circumstàncies que preveu la 

present Ordre, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació pot establir la possibilitat d’efectuar en un 
altre lloc els controls esmentats al segon paràgraf, gui-
ons segon i tercer de l’apartat 1 de l’article 11 del Reial 
decret 58/2005.

b) En el cas de trànsit de mercaderies no comunità-
ries a què es refereix la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 13 
del Reial decret 58/2005, la inspecció es pot efectuar als 
locals de l’organisme oficial de destinació o en qualsevol 
altre lloc pròxim, sempre que es compleixin totes les con-
dicions que preveu l’article 2.

c) En els casos que preveu la lletra d) de l’apartat 2 
de l’article 13 del Reial decret 58/2005, la inspecció es pot 
portar a terme al lloc de destinació, inclosos llocs de pro-
ducció, sempre que es compleixin totes les condicions 
que estableix l’article 2.

Article 2. Condicions i garanties dels controls.

1. Les condicions a què es refereix l’article 1 són les 
següents:

a) Acord entre els organismes oficials responsables 
dels estats membres del punt d’entrada i destinació, 
sobre el fet que els controls d’identitat i fitosanitaris, ano-
menats d’ara endavant «els controls», es poden efectuar 
amb més rigor en un lloc diferent del punt d’entrada a la 
Comunitat o en un lloc pròxim.

b) Que l’importador o una altra persona responsable 
dels llocs o els locals on s’hagin d’efectuar els controls 
d’un enviament dels productes considerats, anomenat 
d’ara endavant «el sol·licitant», disposi d’una autorització, 
obtinguda a través del procediment d’autorització definit 
a l’apartat 2 de l’article 3 per realitzar controls en «un lloc 
d’inspecció autoritzat», és a saber:

–En el cas de trànsit de mercaderies no comunitàries 
que preveu la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 13 del Reial 
decret 58/2005, als locals de l’organisme oficial de desti-
nació, o en un lloc pròxim als locals designat o autoritzat 
per les autoritats duaneres i per l’organisme oficial res-
ponsable, o

–en els casos que preveu la lletra d) de l’apartat 2 de 
l’article 13 del Reial decret 58/2005, en un lloc de destina-
ció autoritzat per l’organisme oficial i les autoritats duane-
res responsables de la zona en què està ubicat el lloc de 
destinació, i

c) Que s’aportin garanties i documentació específi-
ques en relació amb el transport d’un enviament dels 
productes considerats, anomenat d’ara endavant «l’envi-
ament», al lloc d’inspecció autoritzat, i, si s’escau, es com-
pleixin les condicions mínimes relatives a l’emmagatze-
matge d’aquests productes en els llocs d’inspecció 
esmentats.

2. Les garanties i la documentació específiques, i les 
condicions mínimes a què es refereix la lletra c) de l’apar-
tat 1 són les següents:

a) l’embalatge de l’enviament o el mitjà utilitzat per 
transportar-lo han d’anar tancats o segellats, de manera 
que els productes en qüestió no puguin causar infestació 
ni infecció durant el seu transport al lloc d’inspecció auto-
ritzat, i no poden modificar la seva identitat; en casos 
degudament justificats, els organismes oficials correspo-
nents dels estats membres poden permetre enviaments 
no tancats o segellats, sempre que els productes en qües-
tió no puguin causar infestació ni infecció durant el seu 
transport al lloc d’inspecció autoritzat;

b) l’enviament s’ha d’expedir al lloc d’inspecció 
autoritzat; no es permet cap canvi del lloc d’inspecció, 
llevat de l’autorització prèvia per part dels organismes 
oficials corresponents del punt d’entrada i de la destina-
ció sol·licitada, i de les autoritats duaneres responsables 
de la zona en què estigui ubicat el lloc d’inspecció sol-
licitat;

c) l’enviament ha d’anar acompanyat d’un «docu-
ment fitosanitari de transport», sense perjudici dels certi-
ficats que preveu l’apartat 1, lletra b) de l’article 10 del 
Reial decret 58/2005, que ha d’incloure la informació 
necessària de conformitat amb el model establert a l’an-
nex de la present Ordre ministerial; el document s’ha 
d’emplenar a màquina o a mà en lletres majúscules ben 
llegibles, o per mitjans electrònics, d’acord amb els orga-
nismes oficials corresponents del punt d’entrada i de des-
tinació i ha d’estar redactat com a mínim en una de les 
llengües oficials de la Comunitat;

d) l’importador de l’enviament ha d’emplenar i sig-
nar els epígrafs corresponents del document a la lletra c) 
de l’apartat 2, sota la supervisió de l’organisme oficial 
corresponent del punt d’entrada;
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e) pel que fa als casos esmentats en el segon guió de 
la lletra b) de l’apartat 1, l’emmagatzematge de l’envia-
ment al lloc d’inspecció autoritzat s’ha de dur a terme de 
manera que se separi de les mercaderies comunitàries i 
dels enviaments suposadament o efectivament infestats 
per organismes nocius.

Article 3. Procediment d’autorització.

1. Per avaluar i, si s’escau, aprovar, des del punt de 
vista fitosanitari, l’adequació dels llocs proposats com a 
llocs d’inspecció autoritzats per dur a terme els controls, 
se segueix el procediment que estableixen els apartats 
següents.

2. L’interessat en què els controls es facin en llocs 
autoritzats d’inspecció ha de presentar una sol·licitud al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en què 
demani que aquests es portin a terme als llocs esmentats 
a la sol·licitud.

3. La sol·licitud inclou un expedient tècnic amb la 
informació necessària per avaluar la idoneïtat dels llocs 
proposats per ser llocs d’inspecció autoritzats i, en parti-
cular:

a) Informació relacionada amb els productes consi-
derats destinats a la importació i els llocs en què s’han 
d’emmagatzemar o retenir els productes considerats 
mentre esperen el resultat final dels controls i, en particu-
lar, amb la manera en què s’ha de garantir la separació a 
què es refereix la lletra e) de l’apartat 2 de l’article 2, i

b) Si s’escau, quan els productes considerats esti-
guin destinats a una persona a la qual s’hagi concedit la 
categoria de «destinatari autoritzat» i compleixin les con-
dicions que estableix l’article 406 del Reglament (CEE) 
2454/93 de la Comissió o quan els llocs en qüestió esti-
guin subjectes a una autorització de conformitat amb 
l’article 497 del Reglament esmentat, els justificants opor-
tuns.

4. Una vegada registrada la sol·licitud, el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’examinar la infor-
mació facilitada i avaluar l’adequació dels llocs d’inspec-
ció proposats per dur a terme els controls; els llocs han de 
complir com a mínim els requisits mínims establerts a les 
lletres b) i c) de l’apartat 3 de l’annex de l’Ordre del Minis-
teri de la Presidència de 10 de desembre de 1998, per la 
qual s’estableixen les condicions necessàries per a la rea-
lització de controls fitosanitaris en els punts d’inspecció 
fronterers, aplicats a vegetals, productes vegetals o altres 
objectes procedents de països tercers, o qualssevol altres 
requisits que els estats membres puguin imposar de 
manera no discriminatòria i que estiguin justificats per 
efectuar inspeccions eficaces.

5. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
de resoldre el que sigui procedent, o bé acceptant la pro-
posta de la sol·licitud i, per tant, que els llocs es conside-
ren llocs d’inspecció autoritzats, o bé denegant-la, i indi-
car-ne els motius de denegació.

6. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
de mantenir i posar a disposició de la Comissió i els res-
tants estats membres, amb la sol·licitud prèvia, una llista 
actualitzada dels llocs d’inspecció autoritzats.

7. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
d’adoptar les mesures necessàries en cas que es com-
provi l’existència d’elements que puguin incidir negativa-
ment en el desenvolupament correcte dels controls en els 
llocs d’inspecció autoritzats situats en el territori espanyol 
i ha de notificar a la Comissió i als estats membres afec-
tats tots els casos greus d’incompliment de les condicions 
que s’apliquin a un lloc d’inspecció autoritzat.

Article 4. Notificació dels importadors.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de 
vetllar perquè l’importador, per a qui s’hagi decidit que 
els enviaments poden ser sotmesos a control en un lloc 
d’inspecció autoritzat, compleixi les exigències següents, 
sense perjudici de les que estableix l’Ordre del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 17 de maig de 1993, 
per la qual s’estableixen les obligacions a què estan sub-
jectes els productors, comerciants i importadors de vege-
tals, productes vegetals i altres objectes, i també les nor-
mes detallades per inscriure’ls en el Registre oficial.

a) L’importador ha de notificar la introducció dels 
productes considerats amb l’antelació suficient a l’orga-
nisme oficial corresponent de destinació; aquesta notifi-
cació en particular ha d’incloure:

–El nom, l’adreça i la ubicació del lloc d’inspecció 
autoritzat,

–la data i l’hora previstes per a l’arribada dels produc-
tes considerats al lloc d’inspecció autoritzat,

–si se’n disposa, el número de sèrie individual del 
document fitosanitari de transport a què es refereix la 
lletra c) de l’apartat 2 de l’article 2,

–si es coneixen, la data i el lloc d’emplenament del 
document fitosanitari de transport a què es refereix la 
lletra c) de l’apartat 2 de l’article 2,

–el nom, l’adreça i el número de registre oficial de 
l’importador,

–el número de referència del certificat fitosanitari i/o el 
certificat fitosanitari per a la reexportació, o qualsevol 
altre document fitosanitari requerit;

b) L’importador ha de notificar a l’organisme oficial 
de destinació corresponent qualsevol canvi que es pro-
dueixi en relació amb les dades subministrades de con-
formitat amb la lletra a).

Article 5. Controls dels llocs d’inspecció.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de 
vetllar perquè els controls dels productes considerats, 
realitzats al lloc d’inspecció autoritzat, compleixin com a 
mínim les condicions mínimes establertes a l’annex de 
l’Ordre del Ministeri de la Presidència de 10 de desembre 
de 1998, o qualssevol altres requisits que es puguin impo-
sar de manera no discriminatòria i que estiguin justificats 
per efectuar inspeccions eficaces.

Article 6. Coordinació.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
de garantir la cooperació, quan escaigui, entre:

a) l’organisme oficial del punt d’entrada i l’orga-
nisme oficial de destinació, i

b) l’organisme oficial del punt d’entrada i la duana 
del punt d’entrada, i

c) l’organisme oficial de destinació i la duana de des-
tinació, i

d) l’organisme oficial del punt d’entrada i la duana 
de destinació,

mitjançant l’intercanvi de la informació pertinent 
sobre els vegetals, els productes vegetals o altres objec-
tes destinats a la importació, el seu embalatge i els mit-
jans utilitzats per transportar-los, per carta o mitjançant 
correu electrònic, utilitzant el document fitosanitari de 
transport a què es refereix la lletra c) de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 2.

2. Si el punt d’entrada a la Comunitat dels productes 
considerats i el lloc d’inspecció autoritzat estan en estats 
membres diferents, es pot expedir l’enviament i es poden 
efectuar els controls en un lloc d’inspecció autoritzat acor-
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dat entre els organismes oficials responsables dels estats 
membres afectats. En el document fitosanitari de trans-
port s’hi ha d’indicar l’acord assolit pels organismes 
esmentats.

3. Després que els productes hagin estat inspeccio-
nats al lloc d’inspecció autoritzat, l’organisme oficial de 
destinació ha de certificar, posant el segell del servei i la 
data en el document fitosanitari de transport, que s’han 
fet els controls d’identitat i fitosanitaris esmentats als 
paràgrafs 4t i 5è de la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 11 
del Reial decret 58/2005. El resultat final d’aquests con-
trols s’ha d’indicar a la casella «Decisió». Aquesta disposi-
ció s’ha d’aplicar, «mutatis mutandis», quan s’hagi proce-
dit a fer, així mateix, els controls documentals a què es 
refereix la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 13 del Reial 
decret 58/2005.

4. Si el resultat dels controls esmentats a l’apartat 3 
és «Aprovat», l’enviament i el document fitosanitari de 
transport adjunt s’han de presentar a les autoritats duane-
res responsables de la zona del «lloc autoritzat d’inspec-

ció», i es permet aplicar a l’enviament el procediment 
duaner pertinent esmentat a l’apartat 1 de l’article 10 del 
Reial decret 58/2005. Ja no cal que el document fitosani-
tari de transport acompanyi l’enviament, però l’organisme 
oficial del punt de destinació ha de conservar aquest 
document o una còpia d’aquest durant un any com a 
mínim.

5. Si el resultat dels controls esmentats a l’apartat 3 
dóna lloc a l’obligació de transportar els productes consi-
derats a la Comunitat cap a una destinació situada fora 
d’aquesta Comunitat, els productes s’han de quedar sota 
supervisió duanera fins a la seva reexportació.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 2 de febrer de 2005.

ESPINOSA MANGANA 
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3. Identificació de l’enviament: (2) – Aquest enviament conté productes sensibles des del punt de vista fitosanitari –
Vegetals, productes vegetals o altres objectes  (codi Taric): ...............................................................................................................................................................

Número/s de referència dels documents fitosanitaris exigits: .............................................................................................................................................................

País d’expedició: .................................................................................................................................................................................................................................

Data d’expedició: ................................................................................................................................................................................................................................

Marca/ques distintiva/es, números, nombre de paquets, quantitat (pesos/unitats): ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Número/s de referència de la documentació duanera exigida: ...........................................................................................................................................................

(1) Indiqueu-hi el codi/número del país.
(2) Empleneu la casella o feu referència a la informació sobre el certificat fitosanitari que s’hi ha d’adjuntar.
(3) Feu referència a «C» [lletra c) de l’apartat 2 de l’article 13 quater de la Directiva 2999/29/CE] i «D» [lletra d) de l’apartat 2 de l’article 13 quater de la Directiva

2000/29/CE].
(4) Si s’escau, aporteu detalls sobre l’acord entre els serveis oficials dels estats membres, si es tracta d’un acord en un cas concret o un acord de més llarg termini.

1. Document fitosanitari de transport esmentat a la lletra c) de l’apartat 3 de
l’article 1 de la Directiva 2004/103/CE de la Comissió

2. DOCUMENT FITOSANITARI DE TRANSPORT
NÚM. CE/…/…(1)

6.  Lloc/s d’inspecció autoritzat/s:  (3)

A- .............................................................................................................

.............................................................................................................

4. Número de registre oficial de l’importador: .......................................................................................................................................................................................
L’importador sotasignat sol·licita a l’organisme responsable que faci els controls oficials d’identitat i fitosanitaris dels vegetals, productes vegetals o altres
objectes esmentats abans al lloc d’inspecció autoritzat indicat més avall, i es compromet a respectar les normes i els procediments que estableix l’organisme
oficial responsable.
Data, nom i signatura de l’importador: ...............................................................................................................................................................................................

5.1. Punt d’entrada: 5.2. Vistiplau de l’organisme oficial del punt d’entrada (data, nom, segell del servei
i signatura):
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

B- (substitueix A) ..........................................................................................

...................................................................................................................

Els vegetals, productes vegetals o altres objectes es transporten al lloc o llocs d’inspecció esmentats més amunt, de conformitat amb l’acord conclòs
entre: (4)
...................................................................................................................................................................................................................................................................

L’enviament no es pot transportar a llocs diferents dels indicats abans llevat que s’hagi autoritzat oficialment

7. Control documental 8. Control d’identitat 9. Control fitosanitari

10. Decisió:

Aprovat Lloc/data: ......................................................................................................................................................................................................

Nom: .............................................................................................................................................................................................................

Segell del servei/signatura

Indiqueu-hi, si s’escau, el número de passaport fitosanitari comunitari (sèrie, setmana o lot): .......................................................................................................

Mesures oficials

Entrada denegada Destrucció

Transport fora de la Comunitat Període de quarantena

Retirada dels productes infectats/infestats Tractament adequat

Observacions: ....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

Lloc/data: ............................................................

Nom: ...................................................................

Segell del servei/signatura

Lloc/data: ............................................................

Nom: ...................................................................

Segell del servei/signatura

Lloc/data: ....................................................................

Nom: ...........................................................................

Segell del servei/signatura

ANNEX


