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 14081 RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2006, de la 
Secretaria General d’Energia, per la qual es 
modifica l’apartat 3.6.3, «Viabilitat de les pro-
gramacions de descàrrega de vaixells», de la 
Norma de gestió tècnica del sistema gasista 
«NGTS-3». («BOE» 184, de 3-8-2006.)

El Reial decret 949/2001, de 3 d’agost, pel qual es 
regula l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i s’es-
tableix un sistema econòmic integrat del sector de gas 
natural, estableix en el seu article 29 el dret dels usuaris 
de les plantes de regasificació a la contractació del servei 
d’emmagatzematge de gas natural liquat (GNL) a les plan-
tes necessari per a la descàrrega de vaixells.

Tanmateix, aquest dret s’ha vist limitat en la pràctica 
per la falta de capacitat lliure disponible en els tancs de 
les plantes, com a conseqüència de situacions d’acapara-
ment de l’emmagatzematge per part d’alguns usuaris 
d’aquestes instal·lacions. Aquest fet podria bloquejar 
l’operació normal de les plantes, impedir la descàrrega de 
vaixells i conduir alguns agents a incomplir els seus con-
tractes de compra amb els seus subministradors o a 
incórrer en situacions de «desbalanç».

En la Norma de gestió tècnica del sistema núm. 3 
«Programacions», aprovada per l’Ordre ITC/3126/2005, de 
5 d’octubre, del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, ja 
es va establir un límit màxim per a la capacitat d’emma-
gatzematge admissible per procedir a la descàrrega d’un 
vaixell en una planta de regasificació, límit que en la pràc-
tica s’ha demostrat insuficient.

Per tot això, per tal de garantir el dret anterior a tots 
els usuaris i atesa la gravetat de la situació, la present 
Resolució fixa una limitació objectiva a les existències 
mitjanes de GNL dels usuaris en funció de la seva capaci-
tat de regasificació contractada, i estableix uns valors 
mínims, de manera que els usuaris amb menys quota de 
mercat es puguin adaptar a aquesta nova situació.

L’Ordre ITC/3126/2005, per la qual es van aprovar les 
Normes de Gestió Tècnica del Sistema Gasista, en la seva 
disposició final segona autoritza la Direcció General de 
Política Energètica i Mines per modificar les esmentades 
normes, amb l’informe previ de la Comissió Nacional 
d’Energia.

Amb data 4 de juliol de 2006, la Direcció General de 
Política Energètica i Mines va enviar a la Comissió Nacio-
nal d’Energia una proposta de resolució de modificació de 
l’apartat 3.6.3 de la Norma de gestió tècnica del sistema 
núm. 3 «Programacions», per al seu informe.

Amb data 20 de juliol de 2006, la Comissió Nacional 
d’Energia ha emès l’informe 24/2006, sobre la dita pro-
posta.

De conformitat amb el que disposen l’article 65 de la 
Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, el 
Reial decret 949/2001, de 3 d’agost, pel qual es regula l’ac-
cés de tercers a les instal·lacions gasistes i s’estableix un 
sistema econòmic integrat del sector de gas natural, i l’Or-
dre ITC/3126/2005, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven 
les normes de gestió tècnica del sistema gasista, i fent ús 
de la facultat d’advocació que preveu l’article 14 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu 
comú, resolc:

Article únic. Nova redacció de l’apartat 3.6.3 de la Norma 
de gestió tècnica del sistema «NGTS-3».

Es modifica l’apartat 3.6.3 «Viabilitat de les programaci-
ons de descàrrega de vaixells» de la Norma de gestió tèc-
nica del sistema gasista «NGTS-3», publicada mitjançant 
una ordre del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, de 5 
d’octubre de 2005, que queda redactat de la manera 
següent:

«Cada usuari de les plantes de regasificació té dret a 
mantenir en el conjunt del sistema unes existències mitja-
nes de GNL per un valor inferior o igual a 8 dies de la seva 
capacitat total de regasificació contractada en el conjunt de 
les plantes del sistema. Si la xifra així calculada és inferior a 
300 GWh, els usuaris que descarreguin gas a les plantes de 
regasificació tenen dret, en el conjunt de les plantes de rega-
sificació del sistema, a 300 GWh d’existències mitjanes.

Als efectes anteriors, el gestor tècnic del sistema ha de 
determinar les existències mitjanes de GNL de cada usuari 
amb periodicitat diària, calculada com la mitjana aritmètica 
de les existències diàries de GNL de l’usuari en el sistema, 
per al mes mòbil anterior (30 dies), i les ha de comunicar a 
l’usuari juntament amb els balanços diaris (n+2).

Als efectes d’aquesta norma s’entén com un mateix 
usuari de la planta el conjunt d’usuaris que pertanyin a un 
mateix grup empresarial.

Quan les existències mitjanes de GNL d’un usuari 
superin el valor màxim permès, el titular de les instal-
lacions ha d’aplicar a l’excés de GNL que estigui per 
damunt de l’esmentat valor el cànon d’emmagatzematge 
corresponent incrementat d’acord amb el següent:

A l’excés inferior o igual a mig dia de la capacitat con-
tractada, se li ha d’aplicar 5 vegades el cànon d’emmagat-
zematge de GNL.

A l’excés superior a mig dia de la capacitat contractada, 
se li ha d’aplicar 30 vegades el cànon d’emmagatzematge 
de GNL.

Aquesta facturació té la consideració d’ingrés liquida-
ble del sistema.

En qualsevol cas, el gestor tècnic del sistema, en col-
laboració amb els titulars de les plantes de regasificació, 
pot denegar les descàrregues de vaixells quan l’usuari dis-
posi en el conjunt de les plantes de regasificació d’un nivell 
d’existències de GNL superior a 5 dies de la seva capacitat 
de regasificació contractada. Igualment, el gestor tècnic del 
sistema pot denegar les programacions mensuals de des-
càrrega de vaixells quan es posi en perill la seguretat del 
sistema o quan l’usuari excedeixi el nivell d’existències 
mitjanes de GNL al qual té dret.

Amb independència de tot això, tota programació de 
descàrrega de vaixells està limitada per la capacitat física 
d’emmagatzematge que estigui disponible en els tancs de 
GNL en cada moment, encara que els transportistes, en 
coordinació amb el gestor tècnic del sistema, s’han d’esfor-
çar al màxim per fer la programació factible coordinant 
l’operació de totes les plantes del sistema.»

Disposició final. Entrada en vigor.

La present disposició entra en vigor al cap de 15 dies de 
la data de publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 de juliol de 2006.–El secretari general 
d’Energia, Antonio Joaquín Fernández Segura. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 14190 ORDRE APA/2555/2006, de 27 de juliol, per la 
qual s’estableix el procediment per a l’emissió 
del certificat sanitari oficial d’exportació de 
carn i productes carnis en matèries competèn-
cia del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació. («BOE» 185, de 4-8-2006.)

La Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, en el 
seu article 12.2 estableix l’obligació que tota exportació 
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de productes d’origen animal sigui sotmesa a inspeccions 
o proves sanitàries, i que és necessària l’autorització sani-
tària corresponent per ser despatxada per les duanes.

L’exportació de productes d’origen animal a tercers 
països està condicionada, en la majoria dels casos, al 
compliment de determinats requisits en matèria de sani-
tat animal, establerts pels països tercers de destinació, 
cosa que determina la necessitat d’emparar les esmenta-
des partides per certificats sanitaris d’exportació, segons 
els models de certificats consensuats amb els països ter-
cers destinataris.

La realització de les inspeccions o proves sanitàries a 
l’exportació i l’emissió dels certificats sanitaris d’exporta-
ció en matèria de sanitat animal correspon als veterinaris 
oficials que presten els seus serveis en les àrees funcio-
nals d’Agricultura o d’Agricultura i Pesca de les delegaci-
ons o subdelegacions de Govern, adscrites orgànicament 
al Ministeri d’Administracions Públiques, però depen-
dents funcionalment del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, d’acord amb el que preveu l’article 2.3 del 
Reial decret 1330/1997, d’1 d’agost, d’integració de serveis 
perifèrics i d’estructura de les delegacions de Govern, que 
desplega la disposició final segona de la Llei 6/1997, de 14 
d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració 
de l’Estat.

Així mateix, la Llei de sanitat animal estableix, en el 
seu article 7.1.j), l’obligació dels exportadors de sol·licitar 
els certificats exigibles per a l’exportació en la forma i 
condicions previstes per reglament i, segons l’article 14.3 
de l’esmentada Llei, és responsabilitat exclusiva de l’ex-
portador l’exportació sense l’obtenció prèvia del certificat 
sanitari.

D’altra banda, el Reglament (CE) núm. 178/2002, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, 
pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals 
de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de 
Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la 
seguretat alimentària, estableix en el seu article 18 l’obli-
gació que totes les empreses alimentàries relacionades 
amb la producció, transformació i distribució d’aliments 
implantin un sistema de traçabilitat dels seus productes.

Per això, tots els agents econòmics i operadors impli-
cats en el procés productiu han de disposar d’un sistema 
d’identificació i registre que permeti obtenir informació 
de tota la cadena de producció i establir la relació entre el 
producte final i l’animal o grup d’animals involucrats, 
amb la finalitat de poder acreditar les condicions sanità-
ries de les explotacions d’origen dels animals a partir dels 
quals s’obté el producte objecte d’exportació.

L’article 7.1.b) de la Llei de sanitat animal disposa, 
entre les obligacions dels particulars, inclosos els expor-
tadors, facilitar tota classe d’informació que els sigui 
requerida per l’autoritat competent sobre l’estat sanitari 
dels animals i productes d’origen animal, els productes 
zoosanitaris, els productes per a l’alimentació animal i, en 
general, els altres mitjans relacionats amb la sanitat ani-
mal que tinguin o hagin tingut sota la seva responsabili-
tat. L’esmentada Llei preveu l’establiment dels necessaris 
controls i inspeccions per al seu compliment, atorga 
caràcter d’autoritat als funcionaris actuants i estableix un 
règim sancionador a l’efecte.

Per tant, l’objecte d’aquesta Ordre és establir el proce-
diment per a l’emissió del certificat sanitari oficial per a 
l’exportació, en matèria de benestar o sanitat animal o 
una altra competència del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, quan aquesta sigui exigida pel tercer país de 
destinació de la carn o els productes carnis, basat en la 
informació aportada pels operadors sobre l’origen i carac-
terístiques de la mercaderia i les inspeccions documen-
tals i físiques que preveu la Llei de sanitat animal, que han 
de servir de base perquè el veterinari oficial emeti el cor-
responent certificat sanitari. Aquesta autorització és inde-
pendent de la que preveu l’Ordre del Ministeri de Sanitat 

i Consum de 12 de maig de 1993, per la qual s’estableix el 
certificat sanitari oficial per a l’exportació.

En l’elaboració d’aquesta Ordre han estat consultades 
les comunitats autònomes i les entitats representatives 
dels interessos dels sectors afectats.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Administracions Públiques, disposo:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. L’objecte de la present Ordre és establir el procedi-
ment per a l’emissió del certificat sanitari oficial d’expor-
tació de carn i productes carnis a països tercers, quan els 
països destinataris estableixin condicions en matèries 
competència del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció.

2. La present Ordre no és aplicable quan per a l’en-
trada de carn i productes carnis des d’Espanya en un ter-
cer país, aquest no exigeixi cap certificat sanitari oficial en 
matèries de competència del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació.

Article 2. Definicions.

1. A l’efecte d’aquesta Ordre, són aplicables les defi-
nicions que preveuen l’article 3.13 de la Llei 8/2003, de 24 
d’abril, de sanitat animal, els apartats 15 i 16 de l’article 3 
del Reglament (CE) núm. 178/2002, del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual s’esta-
bleixen els principis i requisits generals de la legislació 
alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Ali-
mentària i es fixen procediments relatius a la seguretat 
alimentària, i l’annex I del Reglament (CE) núm. 853/2004, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, 
pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels 
aliments d’origen animal.

2. Així mateix, s’entén com a:
a) Certificat sanitari oficial d’exportació: document 

sanitari expedit per un veterinari oficial, en què s’especifi-
quen les condicions de benestar animal, sanitat animal o 
qualssevol altres de l’àmbit de competències del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que compleixen els 
productes que s’han d’exportar, en funció dels acords 
adoptats oficialment amb el tercer país de destinació.

b) Veterinari oficial: funcionari llicenciat en veterinà-
ria, adscrit a les àrees funcionals d’Agricultura o d’Agricul-
tura i Pesca de les delegacions o subdelegacions de 
Govern, i dependent funcionalment del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, competent per fer les inspec-
cions i controls sanitaris que preveu l’article 14 de la Llei 
8/2003, de 24 d’abril.

c) Lot: partida de carn o productes carnis produïts, 
manipulats, fabricats o envasats en el mateix establiment 
i les mateixes circumstàncies i susceptibles de tenir els 
mateixos riscos. Inclou com a màxim la carn o productes 
carnis que l’establiment hagi processat en una mateixa 
jornada de treball.

d) Lot de sacrifici: conjunt d’animals sacrificats en el 
mateix escorxador i en les mateixes circumstàncies. S’ha 
de constituir de forma que no contingui animals de dife-
rent espècie o categoria i que sempre permeti identificar 
les explotacions de procedència dels animals. En el cas 
del bestiar boví, no es poden establir lots de sacrifici en 
l’escorxador.

e) Operador: les persones físiques o jurídiques res-
ponsables d’assegurar el compliment dels requisits de la 
legislació alimentària en l’empresa alimentària sota el seu 
control.
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Article 3. Condicions i model de certificat sanitari oficial 
d’exportació.

1. L’exportador pot conèixer les condicions i el model 
de certificat sanitari oficial, exigibles a la carn o producte 
carni per exportar en funció del tercer país de destinació, 
acordades oficialment amb els països tercers de destina-
ció, mitjançant una consulta al Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació o a les àrees d’Agricultura o Agricul-
tura i Pesca de les delegacions o subdelegacions del 
Govern o accés a la pàgina d’Internet de l’esmentat Minis-
teri.

2. En cas que no hi hagi un acord oficial respecte de 
la carn o producte carni per exportar, amb el tercer país de 
destinació de què es tracti, ni, per tant, un model de certi-
ficat sanitari oficial d’exportació, si no hi ha constància de 
cap restricció aplicable a l’esmentada exportació, ni que 
el tercer país de destinació no admeti l’exportació de la 
carn o producte carni des d’Espanya, el veterinari oficial, 
després de fer les inspeccions que siguin procedents, pot 
expedir, si així ho sol·licita expressament l’exportador, un 
certificat sanitari oficial d’exportació genèric, segons el 
model aplicable en el moment de la sol·licitud.

Article 4. Sol·licitud.

1. El procediment s’inicia a sol·licitud de l’exporta-
dor, el qual, una vegada conegut el model de certificat 
sanitari oficial d’exportació exigit, n’ha de presentar la 
corresponent sol·licitud d’emissió, mitjançant els formu-
laris disponibles al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació i a la seva pàgina d’Internet.

2. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol dels 
llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú. Les sol-
licituds es poden presentar en suport paper o per via 
telemàtica.

3. A la sol·licitud, degudament emplenada i en la 
qual han de constar els aspectes que estableix l’article 70 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, s’hi han d’adjuntar els documents següents:

a) Si el sol·licitant és una persona jurídica, poder 
notarial que acrediti degudament la representació en nom 
de l’esmentada persona jurídica.

b) Si el sol·licitant és una persona física diferent de 
l’exportador, carta de l’exportador en la qual autoritzi el 
sol·licitant a presentar en nom seu les sol·licituds d’emis-
sió del certificat sanitari oficial d’exportació, fent-hi cons-
tar les dades relatives al sol·licitant (nom, NIF/CIF, domi-
cili, telèfon, núm. fax, correu electrònic).

4. Per cada sol·licitud presentada, la Direcció Gene-
ral de Ramaderia ha d’expedir una comunicació de recep-
ció tant a l’exportador com a l’operador en nom del qual 
s’ha presentat. Aquesta comunicació es pot remetre per 
correu electrònic o per fax.

Article 5. Tramitació.

1. Després de la presentació de la sol·licitud, l’expor-
tador ha de presentar al servei d’inspecció de sanitat ani-
mal de la delegació o subdelegació del Govern correspo-
nent la documentació necessària per efectuar la inspecció 
veterinària que estableix aquest article, amb una antela-
ció mínima a la data prevista d’exportació d’un dia hàbil si 
la inspecció es realitza en el servei esmentat, o de tres 
dies hàbils si és necessari el desplaçament del veterinari 
oficial per efectuar la inspecció de la partida.

2. L’exportador ha d’acreditar que les explotacions 
d’origen dels animals a partir dels quals es va obtenir la 

carn o els productes carnis objecte d’exportació complei-
xen les condicions sanitàries exigides pel tercer país de 
destinació i recollides en el corresponent model de certifi-
cat sanitari oficial d’exportació, mitjançant la documenta-
ció següent:

a) Declaracions emeses per cadascun dels opera-
dors d’empresa alimentària que intervenen en el tracta-
ment de la carn o producte carni des de la sortida de la 
carn de l’escorxador, segons el model que estableix l’an-
nex I, que permetin assegurar la traçabilitat de la carn o 
producte carni en cada fase de producció o transforma-
ció.

b) Declaracions dels escorxadors en què s’hagin 
sacrificat els animals que han constituït la partida de carn 
o productes carnis per exportar, segons model de l’annex 
II, per la qual s’acrediti, sobre la base del seu sistema 
d’identificació i registre, que posseeixen la informació 
necessària per identificar les explotacions d’origen dels 
animals a partir dels quals s’ha obtingut el producte per 
exportar, segons el que estableix l’article 18 del Regla-
ment (CE) núm. 178/2002, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 28 de gener de 2002.

c) Declaració expressa de l’exportador, segons el 
model de l’annex III, per la qual manifesti que coneix les 
condicions sanitàries exigides pel país de destinació i, 
basant-se en el sistema d’informació i registre de què dis-
posa i les declaracions previstes a les lletres a) i b) 
d’aquest apartat, declari que els animals dels quals s’ha 
obtingut el producte per exportar procedeixen d’explota-
cions que compleixen els requisits sanitaris exigits. A 
aquests efectes, els ramaders han de poder acreditar als 
escorxadors als quals proveeixen, per qualsevol mitjà 
vàlid, incloses declaracions específiques, el compliment 
d’aquests requisits sanitaris.

Si l’empresa exportadora és el mateix escorxador que 
va sacrificar els animals, la declaració que estableix 
aquesta lletra c) comprèn els aspectes inclosos a la decla-
ració que preveu la lletra b), i no és necessari presentar 
aquesta.

3. En el cas de partides de carn o productes carnis 
destinades al consum humà, l’exportador ha d’aportar, 
així mateix, la documentació que determini l’autoritat 
competent en matèria de salut pública, que acrediti que la 
carn o productes carnis exportats compleixen les exigèn-
cies relatives a aquesta matèria que recull el certificat 
sanitari oficial d’exportació objecte d’aquesta Ordre.

Article 6. Emissió del certificat.

1. Després de la realització de les inspeccions i con-
trols corresponents, inclosa la comprovació de la docu-
mentació que preveu l’article anterior, el veterinari oficial 
ha d’expedir o denegar el corresponent certificat sanitari 
oficial d’exportació, segons correspongui, en el termini 
màxim de tres dies hàbils des de la finalització del ter-
mini de presentació de la documentació que preveu l’ar-
ticle 5.1.

2. Transcorregut l’esmentat termini sense haver-se 
dictat resolució expressa, l’exportador pot entendre des-
estimada la seva sol·licitud.

3. En tot cas, es pot interposar recurs d’alçada 
davant el director general de Ramaderia.

Article 7. Controls.

1. La veracitat de les dades aportades pels exporta-
dors està subjecta a control permanent per part dels vete-
rinaris oficials.

A aquest efecte, l’exportador ha de conservar durant 
un període mínim de tres anys tota la documentació rela-
tiva a cada exportació realitzada.
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2. La Direcció General de Ramaderia ha d’aprovar un 
pla de controls a les empreses exportadores per part dels 
veterinaris oficials, adreçat a verificar les dades aportades 
en les declaracions emeses.

3. Quan el veterinari oficial ho sol·liciti, en el marc de 
l’execució dels controls a què es refereix aquest article, 
l’exportador ha de ser capaç d’acreditar, per qualsevol 
mitjà vàlid, incloses les declaracions dels ramaders, les 
condicions sanitàries exigides a les explotacions d’origen 
de la carn o productes carnis.

Article 8. Règim de responsabilitat.

1. En cas que alguna o algunes de les dades consig-
nades en les declaracions que preveu l’article 5 siguin 
inexactes, incorrectes o falses, o es descobreixi així amb 
posterioritat, correspon a l’exportador assumir les res-
ponsabilitats patrimonials que en puguin derivar en qual-
sevol ordre respecte al país destinatari de la carn o pro-
ductes carnis, o respecte a la persona o persones, físiques 
o jurídiques, del país destinatari, a les quals s’ha submi-
nistrat o es pretén subministrar la carn o productes carnis, 
sense perjudici del posterior exercici per l’exportador, si 
s’escau, de les accions que puguin correspondre davant 
l’emissor de la declaració o declaracions de què es tracti, 
i amb independència d’altres responsabilitats que puguin 
derivar en aquest cas.

2. L’exportació sense l’obtenció prèvia del certificat 
sanitari oficial d’exportació, quan aquest sigui exigible, o 
l’exportació sobre la base de certificats sanitaris oficials 
d’exportació diferents o amb contingut diferent dels acor-
dats oficialment amb el país tercer, és responsabilitat 
exclusiva de l’exportador.

En tot cas, l’Administració General de l’Estat única-
ment respon, si s’escau, i de forma mancomunada amb 
l’exportador, dels aspectes expressament inclosos en la 
certificació sanitària oficial d’exportació, i sempre que no 
es doni la responsabilitat que preveu l’apartat 1.

Article 9. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposa la present 
Ordre és aplicable el règim d’infraccions i sancions que 
preveu la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, 
sense perjudici de les possibles responsabilitats civils, 
penals o d’un altre ordre que puguin concórrer.

Disposició final primera. Títol competencial.

La present Ordre es dicta d’acord amb el que preveu 
l’article 149.1.16a, primer incís, de la Constitució, pel qual 
s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria 
de sanitat exterior.

Disposició final segona. Modificació dels annexos.

Es faculta la Direcció General de Ramaderia del Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per modificar, mit-
jançant una resolució que s’ha de publicar en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat», els annexos d’aquesta Ordre.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’1 de novembre de 2006.

Madrid, 27 de juliol de 2006.–La ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana. 
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