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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
15122 Reial decret 1130/2010, de 10 de setembre, pel qual es modifica el 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 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 2009/143/CE, del Consell, de 26 de novembre de 2009, per la qual es 
modifica la Directiva 2000/29/CE pel que fa a la delegació de les tasques d’assajos de 
laboratori, possibilita, atès que els esmentats assajos exigeixen una gran varietat de 
costoses instal·lacions tècniques i personal de laboratori molt especialitzat, que la delegació, 
a més de recaure en persones jurídiques responsables exclusivament de funcions 
públiques específiques, pugui recaure en persones jurídiques que no reuneixin aquesta 
exigència, sempre que compleixin determinades condicions.

És procedent, per tant, incorporar-la al nostre ordenament a través de la modificació 
corresponent de l’article 2 del Reial decret 58/2005, de 21 de gener.

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

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 10 de setembre de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació 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.

L’apartat 1.g) de l’article 2 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, se substitueix pel següent:

«g) Organismes oficials responsables:

1r El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, respecte als intercanvis 
amb tercers països i respecte de les funcions que indica l’article 1.5 d’aquest Reial 
decret i el que disposa el capítol II del títol II de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, 
de sanitat vegetal.

2n Els òrgans competents de les comunitats autònomes en els casos 
restants.

Els organismes esmentats poden delegar les seves funcions, que s’han de 
realitzar sota la seva responsabilitat i control, en qualsevol persona jurídica, de dret 
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públic o privat, sempre que aquesta persona jurídica i els seus membres no tinguin 
interessos particulars en el resultat de les mesures que adoptin, i que aquestes 
persones siguin o estiguin designades o reconegudes, d’acord amb els seus estatuts 
oficialment aprovats, com a responsables exclusivament de funcions públiques 
específiques, a excepció dels assajos de laboratori que puguin realitzar encara que 
no formin part de les seves funcions públiques específiques.

Malgrat el que s’ha esmentat anteriorment, el Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí o les comunitats autònomes poden delegar els assajos de laboratori en 
una persona jurídica que no compleixi el que disposa el paràgraf anterior.

En tots els casos, només es poden delegar els assajos de laboratori si l’organisme 
oficial responsable de què es tracti garanteix al llarg del període de temps 
corresponent a la delegació que la persona jurídica en la qual delega els assajos de 
laboratori pot assegurar la imparcialitat, la qualitat i la protecció de la informació 
confidencial i que no existeixen conflictes d’interessos entre l’exercici de les tasques 
que li han estat delegades i les seves altres activitats.

Les comunitats autònomes han de comunicar al Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí els organismes competents i les possibles delegacions de funcions, 
perquè ho comuniquin a la Comissió.»

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

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2009/143/CE, 
del Consell, de 26 de novembre de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2000/29/CE 
pel que fa a la delegació de les tasques d’assajos de laboratori.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 de gener de 2011.

Madrid, 10 de setembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí,

ELENA ESPINOSA MANGANA
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