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MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 12378 REIAL DECRET 824/2005, de 8 de juliol, sobre 

productes fertilitzants. («BOE» 171, de 19-7-2005.)

El sòl agrícola és un recurs inestimable i limitat, amb un 
potencial agronòmic actual que prové de la tasca que ha 
exercit l’home durant segles. La degradació irreversible 
d’aquest recurs suposa no només destruir el bé més preat 
dels agricultors, sinó hipotecar les oportunitats agrícoles de 
generacions futures. Per aquest motiu, la protecció del sòl 
constitueix un objectiu prioritari en un bon adobament, per 
garantir-ne la fertilitat i el valor agronòmic, present i futur.

L’aparició de nous productes que contenen nutrients 
per a les plantes i la capacitat fertilitzant no ha de ser obs-
tacle perquè s’oblidin les possibles repercussions en la 
salut i la seguretat de les persones i del medi ambient, per 
la qual cosa és procedent regular la utilització de nous 
ingredients en l’elaboració de productes fertilitzants, de 
manera que s’evitin els possibles efectes nocius en l’ai-
gua, el sòl, la flora, la fauna i l’ésser humà.

La Unió Europea ha aprovat recentment el Reglament 
(CE) núm. 2003/2003 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 13 d’octubre de 2003, relatiu als adobs, i el Reglament 
(CE) núm. 1774/2002 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 3 d’octubre de 2002, pel qual s’estableixen les normes 
sanitàries aplicables als subproductes animals no desti-
nats al consum humà, que obliguen els estats membres a 
modificar la seva normativa sobre productes fertilitzants.

La primera de les disposicions comunitàries esmenta-
des, referida exclusivament als «adobs CE», refon en una 
sola norma la legislació anterior i deroga determinades 
directives que la contenien. Així mateix, declara la lliure 
circulació dels «adobs CE» i fixa una sèrie de disposicions 
comunes sobre la seva composició, identificació, etique-
tatge i envasament.

Així mateix, el Reglament (CE) núm. 2003/2003 preveu 
que siguin els estats membres els qui complementin el 
seu desenvolupament en determinats aspectes, com ara 
l’expressió dels continguts en nutrients principals i secun-
daris; la possibilitat de prohibir la circulació i la venda 
d’adobs potencialment perillosos per a la salut i el medi 
ambient; l’adopció de mesures de control per avaluar la 
qualitat dels adobs; l’autorització de laboratoris de con-
trol; la possibilitat d’imposar taxes i la determinació d’un 
règim sancionador. Aquests aspectes s’han de regular en 
uns casos mitjançant llei i, en d’altres, mitjançant normes 
de rang reglamentari.

El Reglament (CE) núm. 1774/2002 ha fixat restriccions 
per als materials d’origen animal que s’utilitzin per elaborar 
adobs o esmenes orgàniques, així com una sèrie de mesu-
res que obliguen els estats membres a garantir que aquests 
materials no contribueixin a la difusió de malalties.

D’altra banda, els productes fertilitzants que no estan 
considerats com a «adobs CE» són regulats per disposi-
cions de cada Estat membre. Així, en el nostre ordena-
ment jurídic, aquesta matèria queda recollida en el Reial 
decret 72/1988, de 5 de febrer, sobre fertilitzants i afins, 
modificat pel Reial decret 877/1991, de 31 de maig, i l’Or-
dre de 28 de maig de 1998, sobre fertilitzants i afins, modi-
ficada per l’Ordre de 2 de novembre de 1999, que va intro-
duir una sèrie de garanties mediambientals i de salut 
pública en relació amb aquests productes.

Amb el temps, ha quedat demostrada la necessitat de 
modificar aquest conjunt de normes en una sèrie de 
punts; les innovacions més importants que s’han d’intro-
duir són l’aplicació als fertilitzants nacionals de disposici-
ons anàlogues a les recollides en el Reglament (CE) núm. 
2003/2003 per als «adobs CE», l’actualització de les espe-
cificacions exigibles als altres adobs i altres productes 

fertilitzants, l’establiment d’una regulació dels procedi-
ments d’autorització de nous tipus de productes fertilit-
zants, sense oblidar l’avaluació del possible impacte 
ambiental, dels residus i les substàncies diversos utilit-
zats com a ingredients en la fabricació dels productes 
fertilitzants, per garantir el compliment de la Llei 10/1998, 
de 21 d’abril, de residus.

En conseqüència, amb aquest Reial decret es pretén, 
en primer lloc, concretar algunes de les disposicions del 
Reglament (CE) núm. 2003/2003, respecte de les quals 
aquesta norma estableix que han de ser desenvolupades 
i completades pels estats membres, i en segon lloc, refon-
dre i actualitzar la normativa nacional existent relativa a la 
resta dels adobs i a tot tipus d’esmenes, adaptant-la, si 
s’escau, a les exigències del Reglament (CE) 1774/2002.

Es presta una especial atenció a determinats fertilit-
zants, particularment als que utilitzen primeres matèries 
d’origen orgànic, que estan sotmeses a reglamentacions 
específiques, als efectes del seu coneixement per part de 
les autoritats competents en matèria de vigilància i con-
trol i per tots els interessats en general, i s’estableix l’obli-
gatorietat de la seva inscripció en el Registre de productes 
fertilitzants que, a aquest efecte, es crea en substitució de 
l’anterior Registre de fertilitzants i afins.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han 
estat consultats les comunitats autònomes i els sectors 
afectats.

Aquest Reial decret ha estat sotmès al procediment 
d’informació en matèria de normes i reglamentacions 
tècniques que preveu el Reial decret 1337/1999, de 31 de 
juliol, pel qual es regula la remissió d’informació en matè-
ria de normes i reglamentacions tècniques i reglaments 
relatius als serveis de la societat de la informació.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’Indústria, Turisme i Comerç, 
de Sanitat i Consum i de Medi Ambient, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Administracions Públiques, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Con-
sell de Ministres en la reunió del dia 8 de juliol de 2005,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i fins.

1. Aquest Reial decret té per objecte establir la nor-
mativa bàsica en matèria de productes fertilitzants i les 
normes necessàries de coordinació amb les comunitats 
autònomes.

2. Constitueixen fins d’aquest Reial decret:
a) Regular els aspectes del Reglament (CE) núm. 

2003/2003 del Parlament Europeu i del Consell,
de 13 d’octubre de 2003, relatiu als adobs, la concreció i el 
desenvolupament dels quals han estat encomanats als 
estats membres.

b) Definir i tipificar els productes fertilitzants, dife-
rents dels «adobs CE», que es poden utilitzar en l’agricul-
tura i la jardineria.

c) Garantir que les riqueses nutritives i altres carac-
terístiques dels productes fertilitzants s’ajusten a les exi-
gències d’aquest Reial decret.

d) Prevenir els riscos per a la salut i el medi ambient 
per l’ús de determinats productes.

e) Regular el procediment per a la inscripció prèvia a 
la posada en el mercat de determinats productes.

f) Crear el Registre de productes fertilitzants per a la 
inscripció de determinats productes, en substitució de 
l’anterior Registre de fertilitzants i afins.

g) Establir el procediment per a l’actualització dels 
annexos d’aquest Reial decret.
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Article 2. Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret, s’entén per:
1. Nutrient: element químic essencial per a la vida 

vegetal i el creixement de les plantes. A més del carboni 
(C), l’oxigen (O) i l’hidrogen (H), procedents especialment 
de l’aire i de l’aigua, els elements nutrients es classifiquen 
en: nutrients principals, nutrients secundaris i micronu-
trients.

2. Nutrient principal: exclusivament els elements 
nitrogen (N), fòsfor (P) i potassi (K).

3. Nutrient secundari: els elements calci (Ca), mag-
nesi (Mg), sodi (Na) i sofre (S).

4. Micronutrient: els elements bor (B), cobalt (Co), 
coure (Cu), ferro (Fe), manganès (Mn), molibdè (Mo) i zinc 
(Zn), essencials per al creixement de les plantes, encara 
que en petites quantitats si es compara amb els nutrients 
principals o secundaris.

5. Nutrient quelat: nutrient lligat a una de les molè-
cules orgàniques reconegudes com a agent quelant.

6. Nutrient complexat: nutrient lligat a una o diver-
ses de les molècules reconegudes com a agent comple-
xant.

7. Producte fertilitzant: producte utilitzat en agricul-
tura o jardineria que, pel seu contingut en nutrients, faci-
lita el creixement de les plantes, n’augmenta el rendiment 
i millora la qualitat de les collites o que, per la seva acció 
específica, modifica, segons convingui, la fertilitat del sòl 
o les seves característiques físiques, químiques o biològi-
ques, i que s’ha d’especificar com a tal a l’annex I d’aquest 
Reial decret. S’inclouen en aquesta definició els adobs, 
els productes especials i les esmenes.

8. Adob o fertilitzant: producte la funció principal del 
qual és proporcionar elements nutrients a les plantes.

9. Adob inorgànic o adob mineral: adob obtingut 
mitjançant extracció o mitjançant procediments indus-
trials de caràcter físic o químic, els nutrients declarats del 
qual es presenten en forma mineral. Per conveni, la ciana-
mida càlcica, la urea i els seus productes de condensació 
i associació, i els adobs que contenen nutrients quelats o 
complexats es classifiquen com a adobs inorgànics.

10. Adob CE: els adobs inorgànics que pertanyen a 
un dels tipus que figuren a l’annex I del Reglament (CE) 
núm. 2003/2003.

11. Adob inorgànic nacional: els adobs inorgànics no 
inclosos a l’annex I del Reglament (CE) núm. 2003/2003 i 
que pertanyen a algun dels tipus inclosos en el grup 1 de 
l’annex I d’aquest Reial decret.

12. Adob orgànic: producte la funció principal del 
qual és aportar nutrients per a les plantes, els quals proce-
deixen de materials carbonats d’origen animal o vegetal, 
la relació dels quals s’inclou en el grup 2 de l’annex I.

13. Adob organomineral: producte la funció principal 
del qual és aportar nutrients per a les plantes, els quals 
són d’origen orgànic i mineral, i s’obté per mescla o com-
binació química d’adobs inorgànics amb adobs orgànics 
o torba, la relació dels quals s’inclou en el grup 3 de l’an-
nex I.

14. Altres adobs i productes especials: productes 
que aporten a un altre material fertilitzant, al sòl o a la 
planta, substàncies per afavorir i regular l’absorció dels 
nutrients o corregir determinades anomalies de tipus 
fi siològic, els tipus dels quals s’inclouen en el grup 4 de 
l’annex I.

15. Adob simple: adob nitrogenat, fosfatat o potàssic 
amb un contingut declarable d’un únic nutrient principal.

16. Adob compost: adob obtingut químicament o 
per mescla, o per una combinació de totes dues coses, 
amb un contingut declarable de, com a mínim, dos dels 
nutrients principals.

17. Adob complex: adob compost obtingut mitjan-
çant reacció química, mitjançant solució, o en estat sòlid 
mitjançant granulació, i amb un contingut declarable de, 

com a mínim, dos nutrients principals. En estat sòlid cada 
grànul conté tots els nutrients en la composició decla-
rada.

18. Adob de mescla: adob obtingut mitjançant la 
mescla en sec de diversos adobs, sense reacció química.

19. Adob líquid: adob en solució o en suspensió.
20. Adob en solució: adob líquid sense partícules 

sòlides.
21. Adob en suspensió: adob o producte en dues 

fases les partícules sòlides del qual són mantingudes en 
suspensió en la fase líquida.

22. Adob foliar: adob indicat per a l’aplicació a les 
fulles d’un conreu i absorció foliar del nutrient.

23.  Adob hidrosoluble: fertilitzant o adob sòlid d’alta 
solubilitat, en què el residu insoluble en aigua a 15º és 
inferior al 0,5 per cent, quan s’utilitza en la màxima con-
centració recomanada per al seu ús.

24. Esmena: matèria orgànica o inorgànica capaç de 
modificar o millorar les propietats i característiques físi-
ques, químiques o biològiques del sòl, els tipus de la qual 
s’inclouen en els grups 5, 6 i 7 de l’annex I.

25. Esmena calcària (càlcica o magnèsica): esmena 
que conté calci i/o magnesi, essencialment en forma 
d’òxid, hidròxid, carbonat o silicat, utilitzada principal-
ment per mantenir o augmentar el pH del sòl o per modi-
ficar les seves propietats físiques, els tipus de la qual 
s’inclouen en el grup 5 de l’annex I.

26. Esmena orgànica: esmena procedent de mate-
rials carbonats d’origen vegetal o animal, utilitzada fona-
mentalment per mantenir o augmentar el contingut en 
matèria orgànica del sòl, millorar les seves propietats físi-
ques i millorar també les seves propietats o activitat quí-
mica o biològica, els tipus de la qual s’inclouen en el grup 
6 de l’annex I.

27. Altres esmenes: esmenes no incloses en els parà-
grafs anteriors utilitzades fonamentalment per millorar 
les propietats físiques o químiques del sòl, els tipus de les 
quals s’inclouen en el grup 7 de l’annex I.

28. Primera matèria: qualsevol ingredient utilitzat en 
l’elaboració d’un producte fertilitzant.

29. Residu orgànic biodegradable: residu o subpro-
ducte d’origen vegetal o animal utilitzat com a primera 
matèria, la descripció del qual s’inclou a l’annex IV, sus-
ceptible de transformar-se per l’acció de microorganismes 
aerobis o anaerobis i donar lloc a un tipus d’esmena orgà-
nica.

30. Fems: qualsevol excrement o orina d’animals de 
granja o aus, amb llit o sense, transformat o sense trans-
formar, d’acord amb els processos que preveu el Regla-
ment (CE) núm. 1774/2002 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 3 d’octubre de 2002, pel qual s’estableixen les 
normes sanitàries aplicables als subproductes animals no 
destinats al consum humà.

31. Compostatge: procés controlat de transformació 
biològica aeròbica i termòfila de materials orgànics bio-
degradables que dóna lloc als tipus d’esmenes orgàni-
ques, les característiques de les quals es detallen al grup 
6 de l’annex I.

32. Riquesa: expressa la concentració d’un producte 
fertilitzant en nutrients donats, normalment en percen-
tatge (%) en massa del producte.

33. Tolerància: diferència admissible entre el valor 
del contingut d’un element determinat en l’anàlisi i el seu 
valor declarat.

34. Declaració: menció de la quantitat de nutrients i 
altres riqueses i característiques, incloent-hi la forma, la 
solubilitat i la massa, garantits dins les toleràncies especi-
ficades a l’annex III.

35. Contingut declarat: contingut d’un element –o el 
seu òxid– que figura a l’etiqueta del producte d’acord amb 
la legislació, o en el document d’acompanyament si el 
producte no està envasat.
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36. Relació C/N: quocient entre el carboni orgànic i el 
nitrogen orgànic.

37. Solubilitat: qualitat dels adobs que indica la pro-
porció dels seus nutrients dissolts en aigua o en un reac-
tiu determinat.

38. Valor neutralitzant: en una esmena calcària, 
número que representa la quantitat de quilograms d’òxid 
de calci (CaO) que té el mateix efecte neutralitzant que 
100 kg del producte considerat.

39. Norma europea: norma EN del Comitè Europeu 
de Normalització (CEN) oficialment reconeguda per la 
Unió Europea, la referència de la qual hagi estat publicada 
en el Diari Oficial de les Comunitats Europees.

40. Mètode oficial d’anàlisi: mètode d’anàlisi o de 
presa de mostres aprovat per la Comissió Europea o el 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per compro-
var les condicions de qualitat i composició dels productes 
fertilitzants i que es relacionen a l’annex VI.

41. Mètode d’anàlisi recomanat: mètode o tècnica 
analítica utilitzable quan no existeixi un mètode oficial, 
establert en normes nacionals vigents o en mètodes inter-
nacionals de reconeguda solvència i que s’esmenten a 
l’annex VI.

42. Acreditació: procediment mitjançant el qual una 
entitat nacional d’acreditació avalua i declara formalment 
que una organització és tècnicament competent i realitza 
l’activitat de certificació de conformitat amb les normes 
EN 45011 o EN 45012, segons el cas.

43. Certificació: procediment dut a terme per una 
entitat acreditada, mitjançant el qual es manifesta la con-
formitat d’una planta d’emmagatzematge o processament 
o d’un producte fertilitzant i que compleix els requisits 
definits en aquest Reial decret.

44. Entitat certificadora: organització acreditada per 
una entitat nacional d’acreditació per realitzar l’activitat 
de certificació.

45. Posada en el mercat: el subministrament d’un 
producte fertilitzant a títol onerós o gratuït o el seu emma-
gatzematge amb finalitats de subministrament. La impor-
tació d’un producte fertilitzant en el territori duaner de la 
Comunitat Europea es considera posada en el mercat als 
efectes d’aquest Reial decret.

46. Fabricant: persona física o jurídica responsable 
de la posada en el mercat d’un producte fertilitzant; en 
particular, un productor, importador o envasador que tre-
balli pel seu compte, així com qualsevol distribuïdor o 
persona que modifiqui les característiques d’un producte 
fertilitzant o el seu envasament, es considera fabricant. 
No obstant això, un distribuïdor que no modifiqui aques-
tes característiques no es considera fabricant.

47. Traçabilitat: possibilitat de trobar i seguir el rastre, 
a través de totes les etapes de producció, transformació i 
distribució d’un producte fertilitzant, mitjançant un sis-
tema de procediments que permet realitzar el seu segui-
ment, des de la seva producció fins a la seva posada en el 
mercat.

48. Lot: unitat de producció fabricada en una mateixa 
planta elaboradora o envasadora, amb primeres matèries 
i paràmetres de producció uniformes, que pot ser identifi-
cada en posar-se en el mercat amb les mateixes caracte-
rístiques.

49. Envàs: recipient que pot ser precintat, utilitzat 
per conservar, protegir, manipular i distribuir productes, 
capaç de contenir fins a 1.000 quilograms.

50. Producte a granel: producte no envasat d’acord 
amb aquest Reial decret.

51. Tipificar: definir un conjunt de característiques 
comunes a un mateix tipus de productes.

52. Tipus de productes: productes amb una mateixa 
denominació i característiques, d’acord amb el que indi-
quen l’annex I d’aquest Reial decret i l’annex I del Regla-
ment (CE) núm. 2003/2003.

53. Inscripció: acte administratiu necessari perquè 
determinats productes fertilitzants específics puguin ser 
posats en el mercat i utilitzats en agricultura i jardineria.

Article 3. Àmbit d’aplicació.

1. Es consideren subjectes a aquest Reial decret els 
productes fertilitzants posats en el mercat espanyol per 
ser utilitzats en agricultura, jardineria o restauració de 
sòls degradats i que corresponguin a algun dels tipus 
inclosos a la relació esmentada a l’article 5.

2. Els «adobs CE» es regulen pel Reglament (CE) 
núm. 2003/2003, i també pel que preveuen els articles 
8.3.a), 9.1 i 12.i), el capítol IX i la disposició addicional pri-
mera d’aquest Reial decret.

3. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial 
decret:

a) Els productes fitosanitaris i les seves substàncies 
actives, que estan regulats pel Reial decret 2163/1994, de 
4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 
comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar pro-
ductes fitosanitaris, encara que puguin contenir nu trients 
per a les plantes.

b) Els productes que siguin mitjans de defensa fitosa-
nitaris diferents dels esmentats al paràgraf a), regulats per 
la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

c) Els productes fertilitzants destinats a conrear, en 
habitatges o locals habitats, plantes ornamentals o de flor 
(jardineria domèstica i plantes d’interior), sempre que 
estiguin envasats en recipients de més d’un litre o un 
quilo i s’especifiqui aquest ús en l’etiqueta.

d) Els substrats o suports de conreu, és a dir, els 
materials diferents dels sòls, que permeten el creixement 
del sistema radicular de les plantes, els quals s’han de 
regular per una norma específica que en prevegi les 
característiques, els ingredients i la comercialització.

e) Els fems que no hagin estat sotmesos a algun pro-
cés de transformació en una planta tècnica, de compos-
tatge o de biogàs, tal com es descriuen en el Reglament 
(CE) núm. 1774/2002, quan es comercialitzin a granel.

f) Els fangs de depuradora que preveu el Reial decret 
1310/1990, de 29 d’octubre, pel qual es regula la utilització 
dels fangs de depuració en el sector agrari.

g) Qualsevol altre producte que tingui una regla-
mentació específica, comunitària o nacional.

Article 4. Requisits.

1. Sense perjudici del que estableixen el Reglament 
(CE) núm. 2003/2003, i les normes que el despleguin, per 
als «adobs CE» inclosos en el seu annex I, la resta de pro-
ductes fertilitzants han de complir els requisits relatius al 
seu envasament i la seva identificació, posada en el mer-
cat, primeres matèries, registre i altres disposicions 
d’aquest Reial decret, i han d’estar inclosos en la relació 
de tipus de productes fertilitzants de l’annex I.

2. Només pot ser considerat com a producte fertilit-
zant el que compleixi els requisits següents:

a) Que aporti nutrients a les plantes de manera efi-
caç o millori les propietats del sòl.

b) Que es disposi, per al producte, de mètodes ade-
quats de presa de mostres, d’anàlisi i d’assaig per poder 
comprovar les seves riqueses i qualitats.

c) Que, en condicions normals d’ús, no produeixi 
efectes perjudicials per a la salut i el medi ambient.

Article 5. Grups i tipus de productes fertilitzants.

1. Els productes fertilitzants que es poden fer servir 
com a adobs o esmenes en agricultura i jardineria han de 
pertànyer a algun dels tipus inclosos a l’annex I del Regla-
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ment (CE) núm. 2003/2003 i l’annex I d’aquest Reial decret 
integrats en els grups següents:

a) Grup 1. Adobs inorgànics nacionals.
b) Grup 2. Adobs orgànics.
c) Grup 3. Adobs organominerals.
d) Grup 4. Altres adobs i productes especials.
e) Grup 5. Esmenes calcàries.
f) Grup 6. Esmenes orgàniques.
g) Grup 7. Altres esmenes.

2. A l’annex I s’especifiquen, per a cada un dels tipus 
de productes fertilitzants, inclosos en els grups esmentats 
a l’apartat anterior, les característiques següents:

a) La denominació del tipus de producte.
b) La forma d’obtenció i els components essencials.
c) Els continguts mínims o màxims en nutrients.
d) La forma, les solubilitats i altres requisits que han 

de complir aquests productes.
e) La riquesa nutritiva que s’ha de declarar i garantir 

al consumidor.
f) Si s’escau, les instruccions específiques relatives a 

l’ús, l’emmagatzematge i la manipulació del producte.

Article 6. Ingredients autoritzats.

1. Amb caràcter general, només està autoritzat a for-
mular productes fertilitzants amb els ingredients especifi-
cats, per a cada un dels tipus de productes fertilitzants 
inclosos a l’annex I. Quan, per la incorporació d’algun 
ingredient o component no inclòs en el tipus del producte 
fertilitzant, se’n generi un nou tipus, aquest ha de ser 
expressament tipificat i inclòs a l’annex I, seguint el pro-
cediment que preveu el capítol VI.

2. En la fabricació d’adobs inorgànics o d’esmenes 
inorgàniques, no està permesa la incorporació de matèria 
orgànica d’origen animal o vegetal, ni de components 
que no figurin com a ingredients específics del producte 
en el corresponent tipus de l’annex I.

3. Les primeres matèries utilitzades en l’elaboració 
de productes fertilitzants s’han d’ajustar al que especifica 
el capítol IV.

CAPÍTOL II

Envasament i identificació dels productes fertilitzants

Article 7. Denominació del tipus de producte.

Amb independència dels «adobs CE» inclosos a l’an-
nex I del Reglament (CE) núm. 2003/2003, només es 
poden posar en el mercat amb la denominació d’adob, 
fertilitzant o esmena els productes que pertanyin a algun 
dels tipus inclosos als grups de l’article 5, esmentats a 
l’annex I, i que compleixin les altres condicions que esta-
bleix aquest Reial decret.

Article 8. Envasament.

1. Perquè un producte tingui la consideració d’enva-
sat, l’envàs ha d’anar tancat de tal manera o mitjançant un 
dispositiu tal que en obrir-se es deteriori irremeiablement 
el tancament, el precinte del tancament o el mateix envàs. 
S’admet l’ús de sacs de vàlvula.

2. Qualsevol producte que no compleixi el que dis-
posa l’apartat anterior es considera a granel.

3. Han d’estar obligatòriament envasats els produc-
tes següents:

a) Els adobs a base de nitrat amònic amb un alt con-
tingut en nitrogen especificats a l’article 25 del Reglament 
(CE) núm. 2003/2003, així com els adobs de mescla pre-
vistos en el grup I de l’annex I d’aquest Reial decret que 
utilitzin com a ingredient nitrat amònic, amb un contingut 

en nitrogen degut al nitrat amònic superior al 16 per cent 
en massa, en el seu subministrament a l’usuari final.

b) Els adobs inorgànics amb micronutrients del grup 
1.3 de l’annex I, excepte els del tipus 1.3.5, des de la seva 
fabricació fins a l’usuari final.

c) Els adobs classificats com a perillosos, d’acord 
amb el Reglament sobre classificació, envasament i eti-
quetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial decret 
255/2003, de 28 de febrer, i amb el Reglament sobre noti-
ficació de substàncies noves i classificació, envasament i 
etiquetatge de substàncies perilloses, aprovat pel Reial 
decret 363/1995, de 10 de març.

Article 9. Etiquetatge.

1. En els «adobs CE», les etiquetes i tota la documen-
tació o informació que acompanyi el producte s’han 
d’ajustar a les normes sobre etiquetatge del Reglament 
(CE) núm. 2003/2003. Els continguts en elements nu trients 
s’han d’expressar de la manera següent:

a) El nitrogen, únicament en forma d’element (N).
b) El fòsfor i el potassi, únicament en forma d’òxid 

(P2O5 i K2O).
c) El calci, el magnesi, el sodi i el sofre, únicament en 

forma d’òxid (CaO, MgO, Na2O i SO3).

2. Per als altres productes fertilitzants s’han de res-
pectar les disposicions generals d’identificació i etique-
tatge que es detallen a l’annex II i, a més, s’han de tenir en 
compte les normes següents:

a) Les etiquetes o indicacions impreses sobre l’en-
vàs que continguin les dades a què es refereix l’annex II 
s’han de col·locar en un lloc ben visible.

b) Si la informació no està impresa en l’envàs, les 
etiquetes s’han de fixar en l’envàs o en el seu sistema de 
tancament. Si el sistema de tancament està constituït per 
un segell o precinte, aquest ha de portar el nom o la 
marca de l’envasador.

c) L’etiquetatge ha de ser i romandre indeleble i cla-
rament llegible.

d) En els casos de productes fertilitzants a granel, la 
mercaderia sempre ha d’anar juntament amb una còpia 
dels documents d’acompanyament. Aquesta còpia dels 
documents ha de ser accessible als organismes de con-
trol.

e) La indicació obligatòria del fabricant del producte 
es refereix, d’acord amb l’article 2.46, a la persona física o 
jurídica responsable de la posada en el mercat, i ha d’es-
pecificar si és productor, importador, envasador, etc.

f) L’etiqueta, les indicacions que figuren a l’envàs i 
els documents d’acompanyament han d’estar redactats, 
almenys, en la llengua espanyola oficial de l’Estat.

Article 10. Contingut de les etiquetes i dels documents 
d’acompanyament.

1. Les úniques indicacions relatives al producte que 
s’admeten en etiquetes i en documents d’acompanya-
ment són les identificacions i els esments obligatoris i 
facultatius de l’annex II. Qualsevol altra informació que 
figuri en l’envàs ha d’estar clarament separada de les indi-
cacions que figuren a l’etiqueta.

2. La informació inclosa en els envasos, les etique-
tes, els documents d’acompanyament, la publicitat i la 
presentació del producte, en cap cas, han d’induir a con-
fusió al consumidor, ni han de contenir afirmacions con-
tràries als principis bàsics de la nutrició vegetal o de la 
fertilització dels sòls agrícoles.

3. L’etiqueta o els documents d’acompanyament 
dels productes classificats com a perillosos han d’anar 
identificats amb els pictogrames, frases de risc [R] i frases 
de seguretat [S] que preveuen el Reial decret 255/2003, de 
28 de febrer, i el Reial decret 363/1995, de 10 de març.
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CAPÍTOL III

Posada en el mercat

Article 11. Previsions generals.

1. No està permès posar en el mercat productes fer-
tilitzants que no estiguin inclosos en algun dels tipus de 
l’annex I del Reglament (CE) núm. 2003/2003 o en algun 
dels tipus de l’annex I d’aquest Reial decret, i que no satis-
facin la qualitat i altres requisits previstos en aquest Reial 
decret.

2. La inscripció prèvia a què es refereix el capítol V és 
requisit imprescindible per posar en el mercat productes 
fertilitzants que pertanyin als grups 2, 3 i 6 de l’annex I.

Article 12. Requisits del fabricant.

1. El fabricant d’un producte fertilitzant ha de complir 
els requisits següents:

a) Estar establert a la Comunitat Europea. En el cas 
dels productes sotmesos a la inscripció prevista al capítol 
V, tenir delegació a Espanya.

b) Disposar de la certificació oportuna o, si no, d’un 
certificat expedit per l’òrgan competent en l’àmbit territo-
rial on estiguin ubicades les seves instal·lacions d’emma-
gatzematge i processament, en el qual consti expressa-
ment 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.

c) Garantir que el producte fertilitzant compleix la 
legislació vigent i subministrar-lo al mercat proveït de les 
indicacions sobre identificació i etiquetatge de l’annex II.

d) Disposar de proves documentals que demostrin 
la veracitat de la informació que figura en l’etiqueta, en 
els documents d’acompanyament, en la publicitat o en la 
presentació dels productes fertilitzants.

e) Garantir que la informació relativa a l’etiquetatge, 
documents d’acompanyament, publicitat i presentació 
del producte no indueixin a engany o confusió.

f) En els productes classificats com a perillosos, faci-
litar al distribuïdor, per al seu lliurament al consumidor 
final, la fitxa de dades de seguretat, establerta en el Reial 
decret 255/2003, de 28 de febrer, per poder avaluar i pre-
venir els riscos potencials, tant per a les persones que 
manegin aquests productes com per als mitjans o els ins-
truments d’aplicació del producte fertilitzant.

g) Complir les exigències sobre control de qualitat i 
traçabilitat dels productes a què es refereixen els articles 
14 i 15.

h) Garantir que els adobs a base de nitrat amònic 
amb un alt contingut en nitrogen, regulats en el capítol IV 
del Reglament (CE) núm. 2003/2003, així com que els 
adobs de mescla, que preveu el grup I de l’annex I 
d’aquest Reial decret, que utilitzin com a ingredient nitrat 
amònic i amb un contingut en nitrogen degut al nitrat 
amònic superior al 16 per cent en massa, van acompa-
nyats d’un certificat d’haver superat l’assaig de detonabi-
litat, tal com disposen l’esmentat Reglament comunitari i 
el Reial decret 1427/2002, de 27 de desembre, pel qual es 
modifica el Reial decret 2492/1983, de 29 de juny, pel qual 
es regula la intervenció administrativa de l’Estat sobre 
nitrat amònic de grau explosiu, i les seves normes de des-
plegament.

2. En els casos en què el fabricant no compleixi o no 
pugui justificar el compliment del que estableix l’apartat 
1.c), els seus productes no es poden posar en el mercat, 
encara que es podrien utilitzar com a primera matèria per 
a l’elaboració de productes fertilitzants.

Article 13. Marges de tolerància.

1. Els marges de tolerància estan destinats a tenir en 
compte les diferències admissibles a què es refereix l’arti-
cle 2.33, tant en la fabricació com en la presa de mostres i 
en l’anàlisi.

2. El contingut i altres requisits i característiques 
dels productes fertilitzants han de complir els marges de 
tolerància que estableix l’annex III.

3. El fabricant no es pot beneficiar sistemàticament 
dels marges de tolerància.

4. No s’admet cap tolerància pel que fa als continguts 
mínims o màxims ni als requisits i les característiques, 
especificats per als tipus de fertilitzants de l’annex I.

Article 14. Sistemes interns de control de qualitat.

1. El fabricant ha de fer un seguiment analític, tant 
dels ingredients utilitzats en la fabricació com del pro-
ducte final, per assegurar-se que es mantenen les rique-
ses garantides.

2. En els productes amb components orgànics, el 
fabricant ha de vetllar pel manteniment de la composició, 
riqueses i altres característiques garantides i assegurar-se 
que segueixen complint les condicions especificades en 
la regulació que preveu el capítol V, mitjançant anàlisis de 
control amb una periodicitat, almenys, trimestral.

3. Per complir les obligacions que preveu aquest 
capítol, els fabricants han de disposar dels mitjans, propis 
o externs següents:

a) Una persona qualificada, responsable del control 
de qualitat a les plantes elaboradores del producte.

b) Un laboratori per als controls analítics correspo-
nents.

c) Un pla de control de qualitat que prevegi procedi-
ments, periodicitat i freqüència de presa de mostres i 
anàlisis, tant dels ingredients com del producte final.

Article 15. Traçabilitat dels productes fertilitzants.

1. Per realitzar i garantir la traçabilitat dels productes 
fertilitzants que pertanyen als grups 1, 4, 5 i 7 de l’annex I 
s’utilitza el mateix procediment establert per als «adobs 
CE», en aplicació del Reglament (CE) núm. 2003/2003.

2. En els productes fertilitzants que pertanyin als 
grups 2, 3 i 6 de l’annex I se n’ha de garantir la traçabilitat, 
mitjançant procediments que continguin, com a mínim, 
els elements següents:

a) Identitat del producte, d’acord amb el que especi-
fica el capítol II.

b) Numeració de la partida o del lot que li correspon-
gui en la seva fabricació.

c) Nom i adreça de la planta o instal·lació on s’ela-
bora el producte.

d) Primeres matèries utilitzades en la fabricació i els 
subministradors.

e) Responsable de la posada en el mercat.

3. El sistema de traçabilitat establert a l’apartat ante-
rior ha de tenir en compte els criteris següents:

a) Que permeti conèixer totes les primeres matèries 
utilitzades en el procés d’elaboració del producte fertilit-
zant.

b) Qualsevol producte fertilitzant que es posa en el 
mercat ha de ser identificat mitjançant una numeració, par-
tida o lot, per permetre documentar la seva traçabilitat.

c) Cada variació de les primeres matèries utilitzades 
com a ingredients o dels procediments de fabricació d’un 
determinat producte fertilitzant ha de correspondre amb 
una numeració, lot o unitat de producció, i així s’ha de 
registrar internament i documentar.
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d) Portar registres interns per poder identificar les 
primeres matèries utilitzades com a ingredients del pro-
ducte final, així com els fabricants o subministradors.

e) Els registres interns han d’estar disponibles per a 
les autoritats d’inspecció i control que el demanin, mentre 
el producte estigui en el mercat, i durant un període addi-
cional de dos anys després que el fabricant deixi de 
comercialitzar-lo.

CAPÍTOL IV

Primeres matèries

Article 16. Declaració d’ingredients.

El fabricant ha d’identificar davant l’Administració 
competent que ho requereixi tots els ingredients que 
intervenen en la fabricació dels productes fertilitzants, 
amb el percentatge en massa que correspongui a cadas-
cun d’aquests, el procés detallat que s’ha seguit fins a 
l’obtenció del producte final i els informes de prova i 
documentació pertinent, per demostrar que en l’elabora-
ció del producte fertilitzant es compleixen els requisits 
que exigeix aquest capítol.

Article 17. Utilització de residus.

La utilització com a ingredient d’algun producte 
inclòs a la Llista europea de residus, recollits en la Deci-
sió 2001/118/CE de la Comissió, de 16 de gener de 2001, 
per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE pel que fa a 
la llista de residus, està sotmesa a la corresponent autorit-
zació de l’autoritat mediambiental de l’àmbit territorial on 
es genera el residu i, si s’escau, la seva valorització.

Article 18. Matèries orgàniques biodegradables.

1. Per elaborar productes fertilitzants dels grups 2, 3 
i 6 de l’annex I, només està permesa la utilització de pri-
meres matèries d’origen orgànic, animal o vegetal, inclo-
ses expressament a la llista de residus orgànics biodegra-
dables de l’annex IV.

2. Les primeres matèries d’origen animal utilitzades 
en l’elaboració de productes fertilitzants han de complir 
els requisits que preveu el Reglament (CE) núm. 1774/2002, 
i les disposicions corresponents que el despleguin o el 
modifiquin.

3. Els productes fertilitzants constituïts, totalment o 
parcialment, per residus orgànics biodegradables han de 
complir, a més, els requisits que defineix l’annex V.

Article 19. Nivell màxim de microorganismes.

1. Els productes que continguin primeres matèries 
d’origen orgànic, animal o vegetal, no poden superar els 
valors màxims de microorganismes inclosos a l’annex V.

2. Els productes que continguin primeres matèries 
d’origen vegetal procedents d’Estats no integrats a l’Espai 
Econòmic Europeu han d’estar exempts dels organismes 
nocius esmentats al Reial decret 2071/1993, de 26 de 
novembre, relatiu a les mesures de protecció contra la 
introducció i la difusió en el territori nacional i de la 
Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals 
o productes vegetals, així com per a l’exposició i trànsit 
cap a països tercers.

Article 20. Nivell màxim de metalls pesants.

Els productes elaborats amb primeres matèries d’ori-
gen orgànic, animal o vegetal, no poden superar el con-
tingut en metalls pesants que correspon a les classes A, B 
o C de l’annex V.

CAPÍTOL V

Registre de productes fertilitzants elaborats amb matèries 
d’origen orgànic

Article 21. Inscripció en el Registre.

1. Els productes fertilitzants inclosos en algun dels 
grups 2, 3 i 6 de l’annex I només poden ser posats en el 
mercat si prèviament han estat inscrits en el Registre de 
productes fertilitzants de la Direcció General d’Agricultura 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a què es 
refereix l’article 25.

2. Amb aquesta finalitat, almenys dos mesos abans 
de la data en què pretengui iniciar la comercialització d’un 
nou producte, el fabricant ha de presentar, per triplicat, 
una comunicació que contingui les dades que especifica 
l’article 24.1 a la Direcció General d’Agricultura, que n’ha 
de remetre una còpia als ministeris de Sanitat i Consum i 
de Medi Ambient.

3. La inscripció, que s’ha d’efectuar en el termini 
màxim de dos mesos, està subjecta al fet que les caracte-
rístiques del producte fertilitzant s’ajustin a les denomina-
cions, formes d’obtenció, components, continguts en 
nutrients i altres requisits, especificats per a cada un dels 
tipus de fertilitzants de l’annex I. En cap cas poden ser 
objecte d’inscripció els productes que no compleixin 
algun dels requisits que preveu aquest Reial decret.

4. Transcorregut el termini de dos mesos des de la 
comunicació, el fabricant pot procedir a la comercialitza-
ció del producte, llevat que, dins d’aquest termini, la 
Direcció General d’Agricultura notifiqui al fabricant que la 
comunicació té defectes o errors que han de ser solucio-
nats o que d’aquesta comunicació se’n dedueixi que el 
producte fertilitzant no s’ajusta a aquest Reial decret.

La notificació interromp el tràmit d’inscripció en el 
Registre, així com el còmput del termini, i el procediment 
s’ha de substanciar en el termini màxim de sis mesos. 
Transcorregut aquest termini s’entén desestimada la ins-
cripció, de conformitat amb el que disposa l’annex II de la 
Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals admi-
nistratives i d’ordre social.

5. També han de ser inscrites en el Registre de pro-
ductes fertilitzants qualsevol renovació, revisió o qualse-
vol altra modificació de la inscripció, així com la seva 
cancel·lació o extinció.

Article 22. Durada de la inscripció.

La inscripció té una validesa de 10 anys, sense que de 
cap manera pugui generar, per si mateixa, drets exclusius 
de comercialització del producte. Aquesta inscripció pot 
ser renovable, sempre que no es modifiquin els ingredi-
ents utilitzats com a primeres matèries, ni la composició 
final del producte ni el tractament o procés de fabricació.

Article 23. Revisió de la inscripció.

1. La Direcció General d’Agricultura ha de procedir a 
la revisió de la inscripció a què es refereix l’article 21 en 
cas que hi hagi indicis fonamentats de riscos en la utilitza-
ció del producte, que ja no es compleix algun dels requi-
sits establerts en la normativa, que la informació en què 
es basava contenia elements falsos o enganyosos, o bé 
perquè l’evolució dels coneixements científics i tècnics 
així ho determina.

2. Als efectes del seguiment que les dades contingu-
des en les comunicacions s’ajusten al que estableix la 
normativa aplicable en cada cas, el Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, el de Sanitat i Consum o el de 
Medi Ambient poden requerir, programadament o aleatò-
riament, al titular de la inscripció la documentació justifi-
cativa corresponent. Quan l’avaluació d’aquesta docu-
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mentació determini que es produeix alguna de les 
circumstàncies que preveu l’apartat 1, s’ha de procedir 
igualment a la revisió de la inscripció.

3. Com a conseqüència de la revisió, es pot modifi-
car o, si s’escau, declarar nul·la la inscripció.

Article 24. Requisits de la comunicació.

1. La comunicació del sol·licitant, tant per a la ins-
cripció com per renovar la inscripció del producte, ha 
d’estar redactada en la llengua espanyola oficial de l’Estat 
i s’ha d’adreçar, per triplicat, utilitzant el model de formu-
lari normalitzat, al director general d’Agricultura, que 
inclogui, almenys, les dades següents:

a) Nom o raó social, adreça i número d’identificació 
fiscal del fabricant com a responsable del producte.

b) Denominació del tipus de producte d’acord amb 
el que assenyala l’annex I.

c) Nom comercial del producte a Espanya.
d) Instal·lació on es fabrica el producte.
e) Declaració detallada de totes les primeres matè-

ries utilitzades en la seva fabricació, amb el percentatge 
en massa que correspongui a cadascuna d’aquestes. Les 
primeres matèries d’origen orgànic s’han de detallar i 
identificar amb la nomenclatura i codi numèric (sis dígits) 
de l’annex IV.

f) Descripció del procés de fabricació.
g) Forma de presentació del producte i forma d’utilit-

zació.
h) Declaració del contingut en nutrients, paràmetres 

i altres característiques exigibles per al tipus de producte 
fertilitzant al qual correspongui, segons el que indiquen 
les columnes 5 i 6 de l’annex I i l’annex V. El pH del pro-
ducte s’ha de declarar en tots els casos. En els casos que, 
per variacions en el procés de fabricació o en les caracte-
rístiques de la primera matèria, els valors abans especifi-
cats puguin tenir una magnitud diferent, s’han de declarar 
els límits mínim i màxim corresponents.

i) Fitxa de dades de seguretat per als productes 
classificats com a perillosos, d’acord amb el Reial decret 
255/2003, de 28 de febrer, i el Reial decret 363/1995, de 10 
de març.

2. La comunicació a què es refereix l’apartat 1 s’ha 
de presentar en el Registre general del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació o en els llocs que preveu l’article 
38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Article 25. Continguts del Registre de productes fertilitzants.

El Registre de productes fertilitzants, adscrit a la Direc-
ció General d’Agricultura, té la finalitat de mantenir, res-
pecte a cadascun dels productes inscrits, la informació 
següent:

a) Nom comercial.
b) Tipus de producte fertilitzant, d’acord amb la clas-

sificació de l’annex I.
c) Fabricant del producte, responsable de la seva 

posada en el mercat a Espanya.
d) Ingredients utilitzats en la seva fabricació.
e) Contingut en nutrients i altres característiques 

declarats.
f) Classe de producte (A, B o C), quant als continguts 

màxims en metalls pesants.
g) Les limitacions i els condicionaments d’ús, si n’hi ha.
h) Número de registre.
i) Data d’inscripció i caducitat d’aquesta data.

Article 26. Publicitat del Registre de productes fertilitzants.

1. La inscripció d’un producte en el Registre de pro-
ductes fertilitzants té per objecte que les administracions 
i els ciutadans tinguin coneixement de la seva posada en 
el mercat i, si n’hi ha, de les condicions específiques per a 
la seva utilització.

2. El Registre de productes fertilitzants ha de ser 
públic i ha de mantenir a disposició de les entitats i ciuta-
dans interessats la informació següent:

a) El nom i l’adreça del fabricant, com a persona res-
ponsable de la posada en el mercat.

b) El número de registre.
c) La data de caducitat de la inscripció.
d) El tipus de producte, les seves riqueses garanti-

des i altres característiques.
e) La classificació de perillositat amb els correspo-

nents pictogrames i frases de risc i seguretat.

CAPÍTOL VI

Adaptació dels annexos

Article 27. Modificació dels annexos.

Les modificacions necessàries per adequar els anne-
xos d’aquest Reial decret al progrés tècnic i als coneixe-
ments científics s’han d’ajustar al procediment que esta-
bleixen aquest capítol i l’annex VII.

Article 28. Inclusió de nous tipus de productes fertilitzants.

1. La modificació de la relació vigent de tipus de pro-
ductes fertilitzants la pot fer el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, així com a iniciativa dels departa-
ments ministerials esmentats a l’apartat 4 o dels òrgans 
competents de les comunitats autònomes.

2. Així mateix, el fabricant o les seves associacions 
que vulguin proposar un nou tipus per a la seva inclusió 
en la relació de tipus de productes fertilitzants de l’annex 
I, o la modificació de la relació vigent, han de presentar la 
proposta corresponent a la Direcció General d’Agricultura, 
acompanyada d’un expedient tècnic, d’acord amb el que 
disposa l’annex VII.

3. Per establir un nou tipus de producte fertilitzant o 
reconèixer que un compost genèric es pot utilitzar en 
l’agricultura, aquest nou tipus ha de complir els requisits 
de l’article 4 i, especialment, s’ha de verificar:

a) La seva eficiència agronòmica.
b) L’existència de mètodes analítics adequats per 

contrastar-ne els continguts.
c) Que en condicions normals d’ús, no produeixin 

efectes perjudicials per a l’home, els animals, les plantes i 
el medi ambient.

4. La proposta d’inclusió d’un nou tipus de produc-
tes fertilitzants ha de ser informada per un comitè d’ex-
perts que ha de proposar, en cada cas, els assajos que 
consideri necessaris per avaluar-ne les característiques i 
el comportament. Després de l’informe del comitè d’ex-
perts, han d’informar preceptivament sobre el nou tipus 
de productes fertilitzants el Ministeri de Sanitat i Consum, 
respecte a la seva incidència en la salut humana, el Minis-
teri de Medi Ambient, respecte als seus efectes en el medi 
ambient, i el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, res-
pecte als procediments de fabricació.

5. Una vegada comprovades les seves propietats i 
que compleix els requisits anteriors, el ministre d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació pot revisar o actualitzar, en con-
seqüència, la relació de tipus de productes fertilitzants de 
l’annex I.
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CAPÍTOL VII

Controls i règim sancionador

Article 29. Competències.

1. Correspon a les diferents administracions públi-
ques, en l’àmbit de les seves respectives competències, la 
realització dels controls i les inspeccions necessaris per 
assegurar el compliment del que preveu el Reglament 
(CE) núm. 2003/2003 i dels requisits establerts en aquest 
Reial decret.

2. Les inspeccions de vigilància en la fabricació, 
l’emmagatzematge, la comercialització i la utilització dels 
productes fertilitzants, particularment de les riqueses 
nutritives garantides, així com la vigilància dels nivells de 
seguretat, corresponen als òrgans competents de les 
comunitats autònomes, que, en particular, han de contro-
lar el compliment de les disposicions que preveuen l’arti-
cle 29 del Reglament (CE) núm. 2003/2003 i aquest Reial 
decret.

Article 30. Mesures de control.

1. Els controls i les inspeccions poden ser sistemà-
tics, d’acord amb els plans de control, o extraordinaris, i 
s’han de realitzar, segons correspongui, en els punts 
d’inspecció fronterers autoritzats segons el Reial decret 
2071/1993, de 26 de novembre, i a les plantes d’emmagat-
zematge o processament i altres dependències on s’em-
magatzemin o es comercialitzin productes fertilitzants, o 
en qualsevol moment i lloc on circulin o hi siguin els pro-
ductes esmentats.

2. Quan es tracti de fabricants adscrits al sistema de 
certificació a què es refereix l’article 12, les seves plantes 
d’emmagatzematge o processament de producció estan 
exemptes de les inspeccions sistemàtiques oficials.

3. S’ha de prestar una especial atenció als adobs a 
base de nitrat amònic amb un alt contingut en nitrogen, 
així com als adobs de mescla, previstos al grup I de l’an-
nex I, que utilitzin com a ingredient nitrat amònic i amb un 
contingut en nitrogen degut al nitrat amònic superior al 
16 per cent en massa, pel seu risc potencial d’explosió. El 
fabricant ha de presentar a l’autoritat competent els resul-
tats de l’assaig de detonabilitat, almenys cinc dies abans 
de la posada en el mercat o de l’arribada de l’adob a les 
fronteres de la Comunitat Europea en el cas d’importa-
cions. Posteriorment, el fabricant ha de seguir garantint 
que totes les partides d’adob posades en el mercat poden 
superar l’assaig abans esmentat.

4. Per als «adobs CE» els mètodes de presa de mos-
tres i d’anàlisi són els que indica l’annex IV del Reglament 
(CE) núm. 2003/2003. Per als altres productes fertilitzants, 
són els que indica l’annex VI d’aquest Reial decret.

5. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i les 
comunitats autònomes poden establir, conjuntament, 
plans nacionals de control.

Article 31. Laboratoris.

1. Com a instruments de suport a la realització de les 
proves i els controls que hagin de dur a terme les admi-
nistracions públiques, els òrgans competents de les 
comunitats autònomes han de designar els laboratoris 
públics i autoritzar, si s’escau, els laboratoris privats, que 
realitzen les funcions següents:

a) Les anàlisis de les mostres preses en l’execució 
dels programes de vigilància.

b) Les anàlisis, si s’escau, a què es refereix l’article 
29.2 del Reglament (CE) núm. 2003/2003, a més del que 
preveu aquest Reial decret en matèria de control de quali-
tat per a la resta de productes fertilitzants.

2.  Els laboratoris designats o autoritzats han de:
a) Complir els requisits que estableix l’apartat B de 

l’annex V del Reglament (CE) núm. 2003/2003.
b) Participar en els programes coordinats d’harmonit-

zació de les tècniques i els mètodes que s’hagin d’utilitzar.

3. Les comunitats autònomes han de comunicar la 
llista de laboratoris designats o autoritzats per als àmbits 
que preveuen els articles 27 i 29 del Reglament (CE) núm. 
2003/2003 al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
que ha de confeccionar la llista espanyola d’aquells, per a 
la seva remissió a la Comissió Europea, en aplicació de 
l’article 30 del Reglament (CE) núm. 2003/2003.

4. En cas que una comunitat autònoma tingui motius 
justificats per considerar que un laboratori inicialment 
autoritzat no té la competència exigida, ha de plantejar 
aquesta qüestió al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, per iniciar les actuacions que preveu l’article 30 del 
Reglament (CE) núm. 2003/2003.

5. El Laboratori Arbitral Agroalimentari del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació és competent per a la 
realització de l’anàlisi de conformitat dels «adobs CE», que 
preveu l’article 29 del Reglament (CE) núm. 2003/2003, i 
actua de laboratori nacional de referència, si s’escau.

Article 32. Mesures provisionals.

1. Les autoritats competents i, si s’escau, els inspec-
tors acreditats poden adoptar, de forma motivada, per 
raons d’urgència o necessitat, mesures provisionals de 
caràcter cautelar, en els termes que estableix la normativa 
sancionadora aplicable.

2. Així mateix, si les comunitats autònomes compro-
ven que un producte fertilitzant específic constitueix un 
risc per a la seguretat o la salut humana, animal o vegetal, 
o un risc per al medi ambient, poden paralitzar la posada 
en el mercat d’aquest producte fertilitzant o sotmetre’l a 
condicions especials, d’acord amb el que estableixen les 
respectives lleis reguladores i, en concret, l’article 31.2 de 
la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

3. Si alguna comunitat autònoma adopta alguna de 
les decisions assenyalades anteriorment, ho ha de posar 
en coneixement del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació i informar sobre els motius que justifiquin la 
seva decisió.

4. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
d’informar-ne immediatament la resta de comunitats 
autònomes i, si el fertilitzant és un «adob CE», n’ha d’in-
formar, per les vies establertes, la Comissió Europea i els 
altres estats membres, perquè es posi en marxa el meca-
nisme que preveu l’article 15 del Reglament (CE) núm. 
2003/2003.

5. Si es tracta d’un producte inscrit en el Registre de 
productes fertilitzants que preveu el capítol V, el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació n’ha de suspendre la 
inscripció temporalment i ha de fer la corresponent anota-
ció en aquest Registre, a partir de la recepció de la infor-
mació en un termini màxim de 15 dies, mentre es proce-
deixi a la revisió de la inscripció, cosa que ha de ser 
notificada a les parts.

6. En el cas dels productes fertilitzants no previstos a 
l’apartat anterior, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació ha d’iniciar el procediment de modificació dels 
annexos corresponents, d’acord amb el que preveu el 
capítol VI.

Article 33. Règim sancionador.

En el cas d’incompliment del que disposen el Regla-
ment (CE) núm. 2003/2003 per als «adobs CE», i aquest 
Reial decret, és aplicable la normativa sancionadora vigent 
en la matèria i, en concret, el Reial decret 1945/1983, de 22 
de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en 
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matèria de defensa del consumidor i la producció agroali-
mentària.

Disposició addicional primera. Procediment per modifi-
car la relació d’«adobs CE».

1. La relació d’«adobs CE» vigent és la que conté 
l’annex I del Reglament (CE) núm. 2003/2003, i la Comuni-
tat Europea la pot modificar seguint el procediment que 
preveuen els seus articles 31 i 32.

2. El fabricant de fertilitzants que vulgui proposar un 
nou tipus d’«adob CE», o la modificació dels que aparei-
xen a l’annex I del Reglament (CE) núm. 2003/2003, ha de 
presentar a la Direcció General d’Agricultura un expedient 
tècnic que justifiqui la seva proposta, seguint les instruc-
cions que ha fixat la Comissió Europea a l’annex V del 
Reglament esmentat.

Disposició addicional segona. Llistat d’establiments que 
s’han d’inspeccionar.

Als efectes de la realització dels controls a què es refe-
reix el capítol VII, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació pot remetre anualment, als efectes de coordina-
ció, a les autoritats competents de les comunitats 
autònomes una llista d’establiments que han de ser 
objecte d’inspecció per aquelles.

Disposició addicional tercera. Reconeixement mutu.

Conserva la validesa el principi del reconeixement 
mutu extensiu als productes legítimament fabricats o 
comercialitzats en altres països de la Unió Europea i en 
els països signants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu i a Turquia, d’acord amb la seva pròpia norma-
tiva i adjuntant-hi la documentació acreditativa correspo-
nent, prèviament a la seva posada en el mercat espanyol.

Disposició addicional quarta. Exportació.

Els productes fertilitzants destinats a l’exportació que 
no compleixin les disposicions d’aquest Reial decret han 
d’estar etiquetats de manera que s’identifiquin inequívo-
cament com a tals i que les seves referències es corres-
ponguin amb el contingut i la composició del producte.

Disposició addicional cinquena. Registre.

El Registre de productes fertilitzants ha de ser atès 
amb els mitjans personals i materials de què disposi el 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i el seu fun-
cionament no ha de representar un increment de la des-
pesa pública.

Disposició transitòria primera. Comercialització i etique-
tatge.

Els productes inscrits en el Registre de fertilitzants i 
afins es poden comercialitzar i etiquetar d’acord amb la 
normativa anterior, fins a la data de caducitat de la seva 
autorització. La resta de productes actualment comercia-

litzats es poden seguir etiquetant d’acord amb aquesta 
normativa fins a 18 mesos després de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria segona. Tramitació d’expedients.

Les sol·licituds pendents de resolució i inscripció en el 
Registre de fertilitzants i afins s’han d’ajustar als requisits 
que fixa aquest Reial decret, respecte als tràmits no efec-
tuats.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que s’opo-
sin al que estableix aquest Reial decret i, expressament, 
les següents:

a) El Reial decret 72/1988, de 5 de febrer, sobre ferti-
litzants i afins.

b) L’Ordre de 28 de maig de 1998, sobre fertilitzants i 
afins.

Disposició final primera. Títol competencial.

El que disposa aquest Reial decret té el caràcter de 
normativa bàsica, a l’empara del que estableix l’article 
149.1.13a, 16a i 23a de la Constitució, que atribueix a l’Es-
tat la competència exclusiva sobre bases i coordinació de 
la planificació general de l’activitat econòmica, bases i 
coordinació general de la sanitat i legislació bàsica sobre 
protecció del medi ambient, respectivament.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

1. Es faculta els ministres d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, de Sanitat i Consum, de Medi Ambient i d’In-
dústria, Turisme i Comerç, en l’àmbit de les seves respec-
tives competències, a adoptar les normes d’aplicació i 
desplegament d’aquest Reial decret.

2. Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per modificar els annexos I, II, III, VI i VII, d’acord amb 
el procediment establert en el capítol VI, així com per 
aprovar el model normalitzat de comunicació que asse-
nyala el capítol V.

3. Es faculta el ministre de Medi Ambient per modifi-
car l’annex IV, i el ministre de Sanitat i Consum per modi-
ficar l’annex V, d’acord amb el procediment que estableix 
el capítol VI.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat », excepte els 
articles 14 i 15, que ho fan l’1 de gener de 2006.

Madrid, 8 de juliol de 2005.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern

i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ 
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