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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
10428 Ordre ARM/1671/2009, de 16 de juny, per la qual es modifiquen els annexos I, 

II, IV i V 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.

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 
a la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la 
seva propagació a l’interior de la Comunitat.

La Directiva 2009/7/CE de la Comissió, de 10 de febrer de 2009, per la qual es modifiquen 
els annexos I, II, IV i V de la Directiva 2000/29/CE del Consell, relativa a les mesures de 
protecció contra la introducció a la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o 
productes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de la Comunitat, ha establert una 
modificació en el règim fitosanitari aplicable a l’entrada i circulació de determinats vegetals i 
productes vegetals a la Comunitat, i per tant, és procedent incorporar-la al nostre ordenament 
a través de la corresponent modificació dels annexos I, II, IV i V 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 hi siguin introduïdes 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 dels annexos I, II, IV i V 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.

Els annexos I, II, IV i V 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 modificats de la manera següent:

U. A l’annex I, la part A queda modificada de la manera següent:

a) A la secció I, lletra a):

1r El següent punt 10.0 s’insereix després del punt 10:

«10.0 Dendrolimus sibiricus Tschetverikov.»

2n El punt 10.4 se substitueix pel text següent:

«10.4 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith.»
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3r El següent punt 19.1 s’insereix després del punt 19:

«19.1 Rhynchophorus palmarum (L.).»

b) A la secció II, lletra a), el següent punt 0.1 s’insereix abans del punt 1:

«0.1 Diabrotica virgifera virgifera Le Conte.»

Dos. A l’annex II, la part A queda modificada de la manera següent:

a) A la secció I, lletra a):

1r El següent punt 1.1 s’insereix després del punt 1:

«1.1 Agrilus planipennis Fairmaire Vegetals destinats a la plantació, excepte els vegetals 
en conreu de teixits i les llavors, fusta i escorça de 
Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus 
davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq., i 
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc, originaris del 
Canadà, la Xina, el Japó, Mongòlia, República de 
Corea, Rússia, Taiwan i els EUA».

2n El punt 24 queda sense contingut.

3r El següent punt 28.1 s’insereix després del punt 28:

«28.1 Scrobipalpopsis solanivora Povolny Tubercles de Solanum tuberosum L.»;

b) A la secció I, lletra c), el següent punt 14.1 s’insereix després del punt 14:

«14.1 Stegophora ulmea (Schweinitz: 
Fries) Sydow & Sydow

Vegetals d’Ulmus L. i Zelkova L., destinats a la 
plantació, excepte les llavors.»

c) A la secció I, lletra d), el següent punt 5.1 s’insereix després del punt 5:

«5.1 Chrysanthemum stem necrosis virus Vegetals de Dendranthema (DC.) Des Moul. i 
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., 
destinats a la plantació, excepte les llavors»;

d) A la secció II, lletra a):

1r El següent punt 6.3 s’insereix després del punt 6.2:

«6.3  Parasaissetia nigra (Nietner) Vegetals de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., i els seus híbrids, excepte els fruits i llavors.»

2n El següent punt 10 s’insereix després del punt 9:

«10. Paysandisia archon (Burmeister) Vegetals de Palmae, destinats a la plantació, amb un 
diàmetre de la tija a la base superior a 5 cm, i 
pertanyents als gèneres següents: Brahea Mart., 
Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, 
Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., 
Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax 
Mart. i Washingtonia Raf.».



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 152  Dimecres 24 de juny de 2009  Secc. I. Pàg. 3

Tres.  A l’annex IV, la part A, secció I, queda modificada de la manera següent:

a) Els següents punts 2.3, 2.4 i 2.5 s’insereixen després del punt 2.2:

«2.3 Estigui o no inclosa en els codis NC de 
l’annex V, part B, fusta de Fraxinus L., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana 
Planch., Ulmus parvifolia Jacq., i Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc, que no sigui fusta en 
forma de:

– encenalls, obtinguts en la seva totalitat o en part 
d’aquests arbres,

– embalatges de fusta en forma de calaixos, 
caixes, gàbies, tambors i envasos similars, 
paletes, paletes caixa i altres plataformes de 
càrrega, collarins per a paletes, utilitzats per al 
transport de mercaderies de tot tipus,

– fusta per calçar o suportar càrrega que no sigui 
de fusta, però inclosa la fusta que no conservi la 
seva superfície rodona natural, originària del 
Canadà, Xina, Japó, Mongòlia, República de 
Corea, Rússia, Taiwan i els estats Units 
d’Amèrica.

Declaració oficial que la fusta:
a) És originària d’una zona declarada pel 

servei fitosanitari nacional del país d’exportació 
exempta d’Agrilus planipennis Fairmaire 
d’acord amb les normes internacionals 
relatives a les mesures fitosanitàries 
pertinents, o

b) està escairada de manera que ha perdut 
completament la superfície arrodonida.

2.4 Estigui o no inclosa en els codis NC de l’annex 
V, part B, fusta en forma d’encenalls, obtinguts 
en la seva totalitat o en part de Fraxinus L., 
Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana 
Planch., Ulmus parvifolia Jacq., i Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc, originària del Canadà, 
Xina, Japó, Mongòlia, República de Corea, 
Rússia, Taiwan i EUA

Declaració oficial que la fusta:

a) És originària d’una zona declarada pel 
servei fitosanitari nacional del país d’exportació 
exempta d’Agrilus planipennis Fairmaire 
d’acord amb les normes internacionals 
relatives a les mesures fitosanitàries 
pertinents, o

b) ha estat tractada en trossos de gruix i 
amplada igual o inferior a 2,5 cm.

2.5 Escorça aïllada de Fraxinus L., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana 
Planch., Ulmus parvifolia Jacq., i Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., originària del Canadà, 
Xina, Japó, Mongòlia, República de Corea, 
Rússia, Taiwan i EUA

Declaració oficial que l’escorça aïllada:

a) És originària d’una zona declarada pel 
servei fitosanitari nacional del país d’exportació 
exempta d’Agrilus planipennis Fairmaire 
d’acord amb les normes internacionals 
relatives a les mesures fitosanitàries 
pertinents, o

b) ha estat tractada en trossos de gruix i 
amplada igual o inferior a 2,5 cm.»
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b) El següent punt 11.4 s’afegeix després del punt 11.3:

«11.4 Vegetals de Fraxinus L., Juglans 
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana 
Planch., Ulmus parvifolia Jacq., i Pterocarya 
rhoifolia Siebold & Zucc., destinats a la plantació, 
excepte les llavors i els vegetals en conreu de 
teixits, originaris del Canadà, Xina, Japó, 
Mongòlia, República de Corea, Rússia, Taiwan i 
EUA

Declaració oficial que els vegetals:

a) Han estat cultivats en tot moment en una 
zona declarada exempta d’Agrilus 
planipennis Fairmaire pel servei fitosanitari 
nacional del país d’origen d’acord amb les 
normes internacionals relatives a les mesures 
fitosanitàries pertinents, o

b) durant un període d’almenys dos anys 
abans de l’exportació han estat cultivats en un 
lloc de producció en el qual no s’han observat 
signes d’Agrilus planipennis Fairmaire en el 
curs de dues inspeccions oficials anuals 
realitzades en les èpoques adequades, inclòs 
el moment immediatament abans de la seva 
exportació.»;

c) El text de la columna de la dreta del punt 14 se substitueix pel següent: «Sense 
perjudici de les prohibicions aplicables als vegetals que recull l’annex IV, part A, secció I, 
punt 11.4, declaració oficial que no s’han observat símptomes d’Elm phloem necrosis 
mycoplasm en la parcel·la de producció ni als voltants des del començament de l’últim 
cicle complet de vegetació.»

d) Els següents punts 25.4.1 i 25.4.2 s’afegeixen després del punt 25.4:

«25.4.1  Tubercles de Solanum tuberosum 
L., excepte els destinats a la plantació

Sense perjudici de les disposicions aplicables als 
tubercles enumerats a l’annex III, part A, punt 12, 
i a l’annex IV, part A, secció I, punts 25.1, 25.2 i 
25.3, declaració oficial que els tubercles són 
originaris de zones on no es té constància de 
l’existència de Pseudomonas solanacearum 
(Smith) Smith.

25.4.2  Tubercles de Solanum tuberosum L. Sense perjudici de les disposicions aplicables als 
tubercles indicats a l’annex III, part A, punts 10, 11 
i 12, i a l’annex IV, part A, secció I, punts 25.1, 
25.2, 25.3, 25.4 i 25.4.1, declaració oficial que:

a) els tubercles són originaris d’un país on no es té 
constància de l’existència de Scrobipalpopsis 
solanivora Povolny, o

b) els tubercles són originaris d’una zona declarada 
pel servei fitosanitari nacional exempta de 
Scrobipalpopsis solanivora Povolny d’acord 
amb les normes internacionals relatives a les 
mesures fitosanitàries pertinents.»;

e) Queda sense contingut el punt 25.8.
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f) El següent punt 28.1 s’afegeix després del punt 28:

«28.1 Vegetals de Dendranthema (DC.) 
Des Moul. i Lycopersicon lycopersicum 
(L.) Karsten ex Farw., destinats a la plantació, 
excepte les llavors

Sense perjudici de les disposicions aplicables als 
vegetals indicats a l’annex III, part A, punt 13, i a 
l’annex IV, part A, secció I, punts 25.5, 25.6, 25.7, 
27.1, 27.2 i 28, declaració oficial que:

a) Els vegetals han estat cultivats en tot moment 
en un país exempt de Chrysanthemum stem 
necrosis virus,

o
b) els vegetals han estat cultivats en tot moment 

en una zona declarada pel servei fitosanitari 
nacional del país d’exportació exempta de 
Chrysanthemum stem necrosis virus d’acord 
amb les normes internacionals relatives a les 
mesures fitosanitàries pertinents,

o
c) Els vegetals han estat cultivats en tot moment 

en un lloc de producció declarat exempt de 
Chrysanthemum stem necrosis virus i 
comprovat mitjançant inspeccions oficials i, si és 
procedent, mitjançant assajos.».

g) El següent punt 37.1 s’insereix després del punt 37:

«37.1 Vegetals de Palmae, destinats a la 
plantació, amb un diàmetre de la tija en la 
base superior a 5 cm, i pertanyents als 
gèneres següents: Brahea Mart., Butia Becc., 
Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona 
R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus 
Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax 
Mart. i Washingtonia Raf.

Sense perjudici de les prohibicions aplicables als 
vegetals indicats a l’annex III, part A, punt 17 i els 
requisits de l’annex IV, part A, secció I, punt 37, 
declaració oficial que els vegetals:

a) Han estat cultivats en tot moment en un país on 
no es té constància de l’existència de Paysandisia 
archon (Burmeister), o

b) han estat cultivats en tot moment en una zona 
declarada exempta de Paysandisia archon 
(Burmeister) pel servei fitosanitari nacional del 
país d’origen d’acord amb les normes 
internacionals relatives a les mesures fitosanitàries 
pertinents, o

c) han estat cultivades, durant un període 
d’almenys dos anys abans de l’exportació, en un 
lloc de producció:

– que està registrat i supervisat pel servei fitosanitari 
nacional del país d’origen,

– on els vegetals han estat col·locats en un lloc 
amb completa protecció física enfront de la 
introducció de Paysandisia archon (Burmeister) 
o en el qual s’apliquen tractaments preventius 
apropiats, i

– on no s’han observat senyals de la presència de 
Paysandisia archon (Burmeister) en el curs de 
tres inspeccions oficials anuals realitzades en les 
èpoques adequades, inclòs el moment 
immediatament abans de la seva exportació.».
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Quatre. A l’annex IV, part A, secció II, el següent punt 19.1 s’insereix després del 
punt 19:

«19.1 Vegetals de Palmae, destinats a la 
plantació, amb un diàmetre de la tija en la 
base superior a 5 cm, i pertanyents als 
gèneres següents: Brahea Mart., Butia 
Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, 
Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., 
Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., 
Trithrinax Mart. i Washingtonia Raf.

Declaració oficial que els vegetals:

a) Han estat cultivats en tot moment en una zona 
declarada exempta de Paysandisia archon 
(Burmeister) pel servei fitosanitari nacional del 
país d’origen d’acord amb les normes 
internacionals relatives a les mesures fitosanitàries 
pertinents, o

b) han estat cultivats, durant un període d’almenys 
dos anys abans del trasllat, en un lloc de 
producció:

– que està registrat i supervisat per l’organisme 
oficial responsable del país d’origen, i

– on els vegetals han estat col·locats en un lloc 
amb completa protecció física respecte de la 
introducció de Paysandisia archon (Burmeister) 
o en el qual s’apliquen tractaments preventius 
apropiats, i

– on no s’han observat senyals de la presència de 
Paysandisia archon (Burmeister) en el curs de 
tres inspeccions oficials anuals realitzades en les 
èpoques adequades.».

Cinc. L’annex V queda modificat de la manera següent:

a) A la part A, secció I, el següent punt 2.3.1 s’insereix després del punt 2.3:

«2.3.1 Vegetals de Palmae, destinats a la plantació, amb un diàmetre de la tija en la 
base superior a 5 cm, i pertanyents als gèneres següents: Brahea Mart., Butia Becc., 
Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., 
Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. i Washingtonia Raf.».

b) La part B, secció I, queda modificada de la manera següent:

1r En el punt 5 s’afegeix el tercer guió següent:

«—Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus 
parvifolia Jacq., i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originària del Canadà, Xina, Japó, 
Mongòlia, República de Corea, Rússia, Taiwan i EUA».

2n En el punt 6, lletra a), s’afegeix un nou guió amb el contingut següent:

«—Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus 
parvifolia Jacq., i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inclosa fusta que no conservi la 
seva superfície arrodonida habitual, originària del Canadà, Xina, Japó, Mongòlia, República 
de Corea, Rússia, Taiwan i EUA».

3r En el punt 6, lletra b), el text de la línia corresponent a la designació «ex 4407 
99» se substitueix pel text següent:

«ex 4407 93 Fusta d’Acer saccharum Marsh, serrada o desbastada 
longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot 
ribotejada, polida o unida pels extrems, de gruix 
superior a 6 mm

4407 95 Fusta de freixe (Fraxinus spp.), serrada o desbastada 
longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot 
ribotejada, polida o unida pels extrems, de gruix 
superior a 6 mm
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ex 4407 99 Fusta diferent de la de coníferes [que no sigui fusta 
tropical prevista en la nota de subpartida 1 del capítol 
44, o una altra fusta tropical, de roure (Quercus 
spp.), faig (Fagus spp.), auró (Acer spp.), cirerer 
(Prunus spp.) o freixe (Fraxinus spp.)], serrada o 
desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, 
fins i tot ribotejada, polida o unida pels extrems, de 
gruix superior a 6 mm»

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

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2009/7/CE de la 
Comissió, de 10 de febrer de 2009, per la qual es modifiquen els annexos I, II, IV i V 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.

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

Madrid, 16 de juny de 2009.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, Elena 
Espinosa Mangana. 
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