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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
2076 Ordre ARM/183/2009, de 4 de febrer, per la qual es modifica l’annex IV del 

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

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

La Directiva 2008/109/CE, de la Comissió, de 28 de novembre de 2008, per la qual es 
modifica l’annex IV de la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig, ha establert una 
modificació en el règim aplicable als embalatges de fusta i a la fusta utilitzada per falcar o 
suportar càrrega que no sigui de fusta, i, per tant, és procedent incorporar-la al nostre 
ordenament mitjançant la corresponent modificació de l’annex IV del Reial decret 58/2005, 
de 21 de gener.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació que estableix la disposició final 
segona del Reial decret esmentat, per la qual es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, actual ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per adaptar-ne els 
annexos a les modificacions que s’hi introdueixin mitjançant disposicions comunitàries.

En l’elaboració de la present disposició han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

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

Els punts 2 i 8 de la secció I de la part A de l’annex IV del Reial decret 58/2005, de 21 
de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió en el 
territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals o 
productes vegetals, així com per a l’exportació i trànsit cap a països tercers, queden 
redactats de la manera següent:
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«Vegetals, productes vegetals i altres objectes Requisits especials

2. Embalatges de fusta en forma de calaixos, caixes, gàbies, 
tambors i envasos similars, palets, palets caixa i altres 
plataformes de càrrega, collars per a palets, utilitzats per al 
transport de mercaderies de tot tipus, excepte la fusta bruta 
d’un gruix igual o inferior a 6 mm, i la fusta transformada o 
produïda per encolada, calor o pressió, o per una combinació 
d’aquests mètodes, originària de tercers països, excepte de 
Suïssa.

Els embalatges de fusta:

– han d’estar lliures d’escorça amb excepció d’un nombre 
indeterminat de trossos d’escorça, sempre que el seu gruix 
sigui inferior a 3 cm (independentment de la seva longitud) o, 
en cas que el seu gruix sigui superior a 3 cm, sempre que la 
seva superfície sigui igual o inferior a 50 cm²,

– s’han de sotmetre a un dels tractaments aprovats que 
s’especifiquen en l’annex I de la publicació núm. 15 de les 
Normes internacionals per a mesures fitosanitàries de la FAO, 
titulada Directrius per reglamentar l’embalatge de fusta utilitzat 
en el comerç internacional, i

– han de portar una marca segons s’especifica en l’annex II de 
la publicació núm. 15 de les Normes internacionals per a 
mesures fitosanitàries, titulada Directrius per reglamentar 
l’embalatge de fusta utilitzat en el comerç internacional, que 
indiqui que l’embalatge de fusta s’ha sotmès a un tractament 
fitosanitari aprovat.

El primer guió només és aplicable a partir de l’1 de juliol 
de 2009.

8. Fusta utilitzada per falcar o suportar càrrega que no sigui de 
fusta, inclosa la que no conservi la seva superfície arrodonida 
habitual, excepte la fusta bruta d’un gruix igual o inferior a 6 
mm, i fusta transformada produïda per encolada, calor o 
pressió, o per una combinació d’aquests mètodes, originària 
de tercers països, excepte de Suïssa.

La fusta:

– ha d’estar lliure d’escorça amb excepció d’un nombre 
indeterminat de trossos d’escorça, sempre que el seu gruix 
sigui inferior a 3 cm (independentment de la seva longitud) o, 
en cas que el seu gruix sigui superior a 3 cm, sempre que la 
seva superfície sigui igual o inferior a 50 cm²,

– s’ha de sotmetre a un dels tractaments aprovats que 
s’especifiquen en l’annex I de la publicació núm. 15 de les 
Normes internacionals per a mesures fitosanitàries de la FAO, 
titulada Directrius per reglamentar l’embalatge de fusta utilitzat 
en el comerç internacional, i

– ha de portar una marca segons s’especifica en l’annex II de 
publicació núm. 15 de les Normes internacionals per a 
mesures fitosanitàries, titulada Directrius per reglamentar 
l’embalatge de fusta utilitzat en el comerç internacional, que 
indiqui que la fusta s’ha sotmès a un tractament fitosanitari 
aprovat.

El primer guió només és aplicable a partir de l’1 de juliol 
de 2009.»

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

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2008/109/CE, de la 
Comissió, de 28 de novembre de 2008, per la qual es modifica l’annex IV de la Directiva 
2000/29/CE del Consell, relativa a les mesures de protecció contra la introducció en la 
Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la seva 
propagació a l’interior de la Comunitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de febrer de 2008.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, Elena 
Espinosa Mangana.
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