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c) Respecte a les exigències de control intern i con-
trol de la política d’inversions a què es refereixen els arti-
cles 110 i 110 bis, un termini de sis mesos.

d) Respecte a l’adaptació de les bases tècniques de 
les assegurances de vida, un termini de sis mesos.

2. Els requisits addicionals exigits als actius finan-
cers estructurats a l’apartat 1.b) de l’article 50 del Regla-
ment d’ordenació i supervisió de les assegurances priva-
des, en la redacció que en fa aquest Reial decret, només 
són aplicables a les inversions efectuades per les entitats 
asseguradores amb posterioritat a l’entrada en vigor 
d’aquest últim.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

A l’entrada en vigor d’aquest Reial decret queden 
derogades:

a) La disposició addicional cinquena del Reglament 
que desplega la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de 
comptes, aprovat pel Reial decret 1636/1990, de 20 de des-
embre; i

b) El paràgraf segon de l’article 17.2 del Reglament 
de mutualitats de previsió social, aprovat pel Reial decret 
1430/2002, de 27 de desembre.

Igualment queden derogades totes les normes del 
mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix 
aquest Reial decret.

Disposició final primera. Caràcter bàsic.

De conformitat amb el que estableix la disposició final 
primera del text refós de la Llei d’ordenació i supervisió 
de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, les disposicions que 
conté aquest Reial decret tenen la consideració de bases 
de l’ordenació de les assegurances.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 16 de febrer de 2007.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia i Hisenda,

PEDRO SOLBES MIRA 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 3435 ORDRE APA/326/2007, de 9 de febrer, per la 
qual s’estableixen les obligacions dels titulars 
d’explotacions agrícoles i forestals en matèria 
de registre de la informació sobre l’ús de pro-
ductes fitosanitaris. («BOE» 43, de 19-2-2007.)

La Directiva 91/414/CEE, de 15 de juliol de 1991, sobre 
comercialització de productes fitosanitaris, als articles 3.3 
i 17, estableix que els estats membres han d’adoptar les 

mesures necessàries perquè els productes fitosanitaris 
s’utilitzin adequadament i perquè la seva utilització sigui 
controlada a fi de comprovar que es compleixen els requi-
sits establerts.

Aquesta Directiva ha estat transposada a l’ordenament 
jurídic intern pel Reial decret 2163/1994, de 4 de novem-
bre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat comuni-
tari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris que, als articles 33 i 34, estableix les disposi-
cions relatives a la utilització de productes fitosanitaris i a 
les mesures de control, aplicades per les comunitats autò-
nomes en el marc d’un programa coordinat de vigilància 
de la utilització d’aquests productes, dels resultats del 
qual s’informa anualment la Comissió Europea en com-
pliment del que estableix l’article 17 de l’esmentada 
Directiva.

La nova legislació comunitària, continguda en el 
Reglament (CE) 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 alimen-
tària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària 
i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària, 
i les disposicions que els desenvolupen en matèria 
d’higiene dels aliments i pinsos, han reforçat i sistematit-
zat les obligacions que incumbeixen els operadors de la 
cadena alimentària per garantir que produeixen aliments 
segurs i saludables.

Les explotacions agrícoles, base de la producció 
d’aliments d’origen vegetal, tenen característiques 
específiques que s’han de tenir en compte en la seva 
aplicació. Es tracta, amb caràcter general, d’empreses 
de petita dimensió, en les quals l’empresari i la seva 
família solen aportar una part significativa del treball, 
sovint a temps parcial, i que rarament disposen de per-
sonal tècnic especialitzat. A més, la seva dispersió geo-
gràfica i el desenvolupament del seu paper de gestors 
del territori dificulten el seu accés als equipaments i 
serveis de què solen disposar les empreses d’altres 
trams del sector productiu.

Aquests trets s’han considerat en el desenvolupament 
de la legislació alimentària comunitària que, en l’àmbit de 
la traçabilitat, d’acord amb la interpretació orientativa que 
en fa la Comissió Europea en el document «Orientacions 
sobre l’aplicació dels articles 11, 12, 16, 17, 18, 19 i 20, del 
Reglament (CE) 178/2002 sobre la legislació alimentària 
general», aprovat pel Comitè Permanent de la Cadena 
Alimentària i la Sanitat Animal, en la reunió de 20 de 
desembre de 2004, exigeix a les explotacions agrícoles el 
manteniment d’informació sobre les vendes de les seves 
collites, traçabilitat cap endavant, cosa que no representa 
una exigència innovadora perquè també forma part de les 
obligacions fiscals de qualsevol agricultor que comercialitza 
productes agrícoles.

El Reglament (CE) 852/2004, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels 
productes alimentaris, a l’article 4.1, i el Reglament (CE) 
183/2005, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
gener de 2005, pel qual es fixen els requisits en matèria 
d’higiene dels pinsos, a l’article 5.1, estableixen disposi-
cions per al compliment de les quals es requereix atendre 
l’ús de productes fitosanitaris i de determinats biocides 
en les explotacions agrícoles.

En aquest context, es fa necessari concretar les obli-
gacions específiques, establertes per les dues disposi-
cions, sobre el registre de dades d’ús de productes fitosa-
nitaris i sobre els controls analítics realitzats, que 
incumbeixen els agricultors, en l’àmbit de la producció 
primària, per assegurar el compliment de la normativa 
comunitària en matèria d’higiene dels aliments i pinsos.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació que 
conté la disposició final primera del Reial decret 2163/1994, 
de 4 de novembre.
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En la tramitació d’aquesta Ordre han estat consulta-
des les comunitats autònomes i les entitats representati-
ves dels interessos dels sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Objecte.

Aquesta disposició té per objecte establir les dades 
que s’han de registrar com a conseqüència de la utilitza-
ció de productes fitosanitaris i altres plaguicides per a la 
protecció de les collites destinades a ser consumides com 
a pinsos o aliments, incloses les fases de conreu, emma-
gatzematge i transport, per al compliment del que reque-
reixen el Reglament (CE) 852/2004, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels 
productes alimentaris, a l’article 4.1, i el Reglament 
183/2005, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
gener de 2005, pel qual es fixen els requisits en matèria 
d’higiene dels pinsos, a l’article 5.1.

Article 2. Subjectes obligats.

Estan obligats al compliment del que disposa aquesta 
Ordre els titulars d’explotacions agrícoles o forestals, en 
les quals es produeixin vegetals destinats a ser consumits 
com a aliments o pinsos, d’ara endavant «agricultors», 
afectats per les disposicions dels reglaments (CE) 
852/2004 i (CE) 183/2005, els quals tenen la consideració 
d’explotadors d’empreses alimentàries, tal com es defi-
neixen a l’article 3 del Reglament 178/2002 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual 
s’estableixen els principis i requisits generals de la legis-
lació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat 
Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat 
alimentària.

L’obligació incumbeix sempre als agricultors, amb 
independència de qui realitzi els tractaments.

Article 3. Registre de dades de l’explotació.

1. Els agricultors han de portar, de manera actualit-
zada, un registre de dades de l’explotació, en suport paper 
o suport informàtic, en el qual s’ha d’assentar, a continua-
ció de la data corresponent, la informació relativa a les 
operacions següents:

a) Per a cada tractament plaguicida realitzat:

1r Conreu, collita, local o mitjà de transport tractat.
2n Plaga, incloses les males herbes, motiu del tracta-

ment.
3r Producte utilitzat, nom comercial i núm. de registre.

b) Per a cada anàlisi de plaguicides realitzada:

1r Conreu o collita de la mostra.
2n Substàncies actives detectades.
3r Nombre del butlletí d’anàlisi i laboratori que el 

porta a terme.

c) Per a cada collita o cada partida de collita comer-
cialitzada:

1r Producte vegetal.
2n Quantitat del mateix producte expedida.
3r Nom i adreça del client o receptor.
La informació a què es refereix la lletra b) correspon a 

les anàlisis realitzades per voluntat pròpia de l’agricultor, 
o per exigències del sistema de producció que practiqui, 
així com les realitzades en controls efectuats sobre les 
seves collites que li hagin estat notificats pels serveis ofi-
cials.

2. Es considera complert el requisit a què es refereix 
l’apartat anterior en tots els casos en què l’agricultor man-
tingui actualitzat, per a altres finalitats o compromisos, un 
registre de dades de l’explotació en què constin, com a 
mínim, les dades esmentades.

3. El registre s’ha de mantenir a disposició de 
l’autoritat competent de cada comunitat autònoma durant 
un període mínim de dos anys, comptats a partir de la 
finalització de cada campanya agrícola.

4. Aquest registre s’exigeix en la realització dels con-
trols oficials per a la verificació del compliment de les 
disposicions en matèria d’utilització de productes fitosa-
nitaris, establertes 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, i per la Llei 43/2002, de 20 de novem-
bre, de sanitat vegetal.

Article 4. Documentació.

Els agricultors han de mantenir a disposició de 
l’autoritat competent:

a) Els documents que justifiquin els assentaments 
realitzats en el registre de dades de l’explotació, com ara 
factures d’adquisició de productes fitosanitaris, contrac-
tes amb les empreses de tractaments, butlletins d’anàlisi, 
albarans o factures de venda i, en cas de no disposar del 
número de registre de l’explotació, el document del 
número d’identificació fiscal del titular de l’explotació.

b) Una relació de les parcel·les que integren 
l’explotació, identificades mitjançant les seves respecti-
ves referències en el Sistema d’Informació Geogràfica de 
la Política Agrícola Comuna, SIGPAC.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a 
de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva sobre les bases i la coordinació de la planifica-
ció general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta disposició entra en vigor al cap de tres mesos 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 9 de febrer de 2007.–La ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana. 
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