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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
5003 Reial decret 601/2012, de 30 de març, pel qual es disposen les operacions i 

els imports de les taxes en relació amb els controls oficials de productes 
d’origen animal importats de països no comunitaris.

El Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril 
de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de 
la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar 
dels animals, disposa, a l’article 27.2, que els estats membres han de garantir la recaptació 
d’una taxa en el cas de les activitats que preveu la secció A de l’annex V, relatives a 
controls de mercaderies i animals vius importats a la Comunitat.

Així mateix, l’article 27.3 del Reglament esmentat estableix que les taxes percebudes 
en relació amb aquelles activitats no poden ser inferiors als imports mínims especificats a 
la secció B del dit annex. Finalment, l’article 27.4, lletra b), recull la possibilitat d’establir 
l’import de les taxes mitjançant el càlcul a tant alçat o bé atenent els imports que consten 
al mateix annex.

Sense qüestionar l’aplicació i els efectes directes que té el Reglament (CE) núm. 
882/2004 és necessari establir l’abast que el nou marc regulador suposa en relació amb 
determinats aspectes de la normativa estatal vigent, encara més quan el seu article 27.12 
determina que els estats membres han de publicar el mètode de càlcul de les taxes.

En particular, en la present disposició es tracta d’integrar i actualitzar la situació 
normativa resultant respecte de la taxa per controls de sanitat exterior realitzats a carns i 
productes d’origen animal de països no comunitaris, establerta a l’article 28 de la Llei 
13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. Convé 
recordar que mitjançant aquest article s’incorporava a l’ordenament jurídic la Directiva 
96/43/CE del Consell, per la qual es modifica i es codifica la Directiva 85/73/CEE. I, per la 
seva part, a l’annex V del Reglament es recull que les operacions per les quals els estats 
membres perceben taxes, d’acord amb la Directiva 85/73/CEE, són les que preveuen les 
directives 97/78/CE i 91/496/CE, de manera que es confirma la continuïtat en la regulació 
de la taxa.

En aquest sentit, es disposa la correspondència de les activitats i operacions gravades 
amb aquesta taxa amb les que consten a la secció B de l’annex V del Reglament (CE) 
núm. 882/2004 i, així mateix, es determina l’abast del nou esquema de tarifes mínimes 
assenyalat a l’article 27.3 del Reglament comunitari, en disposar que els imports de les 
taxes per a cada una de les operacions o activitats previstes queden fixats en les 
quantitats que conté l’annex V, fent ús, d’aquesta manera, de l’opció que preveu l’esmentat 
article 27.4, lletra b), del Reglament.

L’esquema d’imports actual està recollit en el Reial decret 1498/1999, de 24 de 
setembre, pel qual s’actualitzen les taxes per controls de sanitat exterior realitzats a 
productes d’origen animal de països no comunitaris, i la seva conversió a euros es va 
produir mitjançant la Resolució 11/2001, de 31 d’octubre, de la Direcció General de Tributs 
del Ministeri d’Hisenda. Així mateix, en les lleis de pressupostos respectives s’han 
establert actualitzacions generals dels imports de les taxes, però, en tot cas, no superen 
en les tarifes resultants els imports mínims que figuren a l’annex V esmentat.

L’habilitació legal per abordar les qüestions que regula aquest Reial decret es troba 
en el punt 8 de l’article 28 de la Llei 13/1996, esmentada, en què es faculta el Govern per 
modificar mitjançant reial decret la regulació i la quantia de les taxes esmentades, d’acord 
amb la normativa que aprova la Unió Europea, tenint en compte, així mateix, que pel 
Reial decret 1330/1997, d’1 d’agost, d’integració dels serveis perifèrics i estructura de les 
delegacions del Govern, a partir de l’any 1998 el Ministeri d’Administracions Públiques va 
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assumir la gestió i recaptació de les taxes que, sobre la matèria, eren tramitades pels 
serveis perifèrics integrats.

En l’elaboració d’aquesta norma han estat escoltats els sectors afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i del 

ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 30 de març de 2012,

DISPOSO:

Article únic. Taxes per controls de sanitat exterior.

1. Els imports per calcular la taxa per controls de sanitat exterior realitzats a carns i 
altres productes d’origen animal procedents de països no pertanyents a la Unió Europea, 
establerta a l’article 28 de la Llei 13/1996, de mesures fiscals, es fixen en els imports 
mínims previstos en els capítols I, II i III de la secció B de l’annex V del Reglament (CE) 
núm. 882/2004.

Els imports per calcular aquesta taxa estan recollits en el capítol I de l’annex d’aquest 
Reial decret.

2. Els imports per calcular la taxa per controls de sanitat exterior aplicables al trànsit 
per la Unió Europea dels productes d’origen animal procedents de països no pertanyents 
a la Unió es fixen en els imports mínims que preveu el capítol IV de la secció B de l’annex 
V del Reglament (CE) núm. 882/2004.

Els imports per al càlcul d’aquesta taxa estan recollits en el capítol II de l’annex 
d’aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1498/1999, de 24 de setembre, pel qual s’actualitzen 
les taxes per controls de sanitat exterior realitzats a productes d’origen animal de països 
no comunitaris, així com totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin a 
aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.16a, primer 
incís, de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
sanitat exterior.

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

S’autoritza els ministres d’Hisenda i Administracions Públiques i de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al 
desplegament i l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de dos mesos de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 30 de març de 2012.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ANNEX

CAPÍTOL I

Imports de les taxes en relació amb els controls oficials de productes d’origen 
animal procedents de països tercers

1. Carn fresca, refrigerada o congelada, de les espècies bovina, porcina, ovina, 
cabruna, equina (incloses les espècies cavallina, asinina i mular); carn d’ocells de corral, 
de conill, de caça de granja i de caça silvestre, així com de qualsevol altra espècie animal, 
inclosos els menuts i les vísceres:

a) Taxa mínima per control oficial:

●  55 euros per partida, fins a 6 tones

i

●  a continuació, 9 euros per tona, fins a 46 tones,

o

●  420 euros per partida, a partir de 46 tones.

b) Carn fresca d’ocells de corral, de conill, de caça de granja i de caça silvestre, així 
com de qualsevol altra espècie animal, inclosos els menuts i les vísceres, transportada 
com a càrrega heterogènia:

●  600 euros per embarcació amb una càrrega de productes de fins a 500 tones.
●  1.200 euros per embarcació amb una càrrega de productes de fins a 1.000 tones.
●  2.400 euros per embarcació amb una càrrega de productes de fins a 2.000 tones.
●  3.600 euros per embarcació amb una càrrega de productes superior a 2.000 tones.

2. Productes carnis, preparats carnis i preparacions alimentàries que continguin 
carn de qualsevol espècie animal, sigui quin sigui el mètode d’elaboració:

a) Taxa mínima per control oficial:

●  55 euros per partida fins a 6 tones

i

●  a continuació, 9 euros per tona, fins a 46 tones,

o

●  420 euros per partida, a partir de 46 tones.

b) Productes carnis, preparats carnis i preparacions alimentàries que continguin 
carn de qualsevol espècie animal, sigui quin sigui el mètode d’elaboració, transportats 
com a càrrega heterogènia:

●  600 euros per embarcació amb una càrrega de productes de fins a 500 tones.
●  1.200 euros per embarcació amb una càrrega de productes de fins a 1.000 tones.
●  2.400 euros per embarcació amb una càrrega de productes de fins a 2.000 tones.
●  3.600 euros per embarcació amb una càrrega de productes superior a 2.000 tones.
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3. Productes de la pesca i d’aqüicultura, refrigerats, congelats o elaborats per 
qualsevol mètode:

a) Taxa mínima per control oficial:

●  55 euros per partida fins a 6 tones

i

●  a continuació, 9 euros per tona, fins a 46 tones,

o

●  420 euros per partida, a partir de 46 tones.

b) Partides de productes de la pesca transportades com a càrrega heterogènia:

●  600 euros per embarcació amb una càrrega de productes de la pesca de fins a 500 
tones.

●  1.200 euros per embarcació amb una càrrega de productes de la pesca de fins a 
1.000 tones.

●  2.400 euros per embarcació amb una càrrega de productes de la pesca de fins a 
2.000 tones.

●  3.600 euros per embarcació amb una càrrega de productes de la pesca superior a 
2.000 tones.

c) Productes de la pesca capturats en el seu medi natural i desembarcats 
directament per un vaixell pesquer que enarbori el pavelló d’un país tercer:

●  1 euro per tona per a les primeres 50 tones de cada mes.
●  0,50 euros per tona a continuació.

4. Altres productes d’origen animal:

a) Mol·luscos bivalves vius, equinoderms, tunicats i gasteròpodes marins, vius:

●  55 euros per partida fins a 6 tones

i

●  a continuació, 9 euros per tona, fins a 46 tones,

o

●  420 euros per partida, a partir de 46 tones.

b) Cargols de terra i cuixes de granota:

●  55 euros per partida fins a 6 tones

i

●  a continuació, 9 euros per tona, fins a 46 tones,

o

●  420 euros per partida, a partir de 46 tones.

c) Greixos i olis animals i les seves barreges:

●  55 euros per partida fins a 6 tones

i

●  a continuació, 9 euros per tona, fins a 46 tones,

o

●  420 euros per partida, a partir de 46 tones.
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d) Llet, productes lactis i preparats a base de llet:

●  55 euros per partida fins a 6 tones

i

●  a continuació, 9 euros per tona, fins a 46 tones,

o

●  420 euros per partida, a partir de 46 tones.

e) Ous i ovoproductes:

●  55 euros per partida fins a 6 tones

i

●  a continuació, 9 euros per tona, fins a 46 tones,

o

●  420 euros per partida, a partir de 46 tones.

f) Mel i productes apícoles:

●  55 euros per partida fins a 6 tones

i

●  a continuació, 9 euros per tona, fins a 46 tones,

o

●  420 euros per partida, a partir de 46 tones.

g) Altres productes d’origen animal no inclosos en cap dels apartats anteriors:

●  55 euros per partida fins a 6 tones

i

●  a continuació, 9 euros per tona, fins a 46 tones,

o

●  420 euros per partida, a partir de 46 tones.

CAPÍTOL ll

Imports de les taxes aplicables al trànsit per la Unió Europea de productes d’origen 
animal procedents de països tercers

L’import de les taxes o gravàmens pel control oficial del trànsit de productes d’origen 
animal per la Unió Europea queda fixat en 30 euros com a mínim en iniciar-se el control, 
amb un increment de 20 euros per cada quart d’hora i membre del personal que intervingui 
en els controls.
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