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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
10744 Ordre ECC/1936/2014, de 16 d’octubre, per la qual es dicten normes de 

control i inspecció en la importació de productes ecològics procedents de 
tercers països.

El marc legal dels productes ecològics a la Unió Europea està constituït pel Reglament 
(CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge 
dels productes ecològics, pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 2092/1991 del 
Consell, de 24 de juny de 1991, sobre la producció agrícola ecològica i la seva indicació 
en els productes agraris i alimentaris, així com pel Reglament (CE) núm. 889/2008 de la 
Comissió, de 5 de setembre de 2008, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del 
Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i 
etiquetatge dels productes ecològics, respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge 
i el seu control.

D’altra banda, el Reglament (CE) núm. 1235/2008 de la Comissió, de 8 de desembre 
de 2008, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 
834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, pel que fa a les importacions de productes 
ecològics procedents de tercers països, estableix, a l’article 13, el procediment a seguir 
per al despatx a lliure pràctica dels productes esmentats a la Unió Europea, i aquest 
queda supeditat, d’una banda, a la presentació d’un certificat de control original a 
l’autoritat competent de l’Estat membre de què es tracti i, de l’altra, a la comprovació de la 
remesa i, simultàniament, al visat del certificat de control, per part de l’autoritat competent.

En l’àmbit nacional, el Reial decret 345/2012, de 10 de febrer, pel qual es desplega 
l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Economia i Competitivitat, estableix que la 
Direcció General de Comerç i Inversions, sota la dependència immediata del secretari 
d’Estat de Comerç, és l’òrgan directiu al qual correspon, entre altres funcions, la inspecció 
de comerç exterior, inclòs l’intracomunitari, i el control de conformitat respecte als requisits 
establerts en la reglamentació específica de la Unió Europea per a determinats productes 
objecte de comerç exterior, així com l’autorització dels operadors habilitats per dur a terme 
aquest comerç.

Per la seva banda, el Reial decret 345/2012, de 10 de febrer, estableix a l’article 7.8 
que les direccions territorials i provincials de comerç depenen orgànicament del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat a través de la Secretaria d’Estat de Comerç i, funcionalment, 
dels òrgans superiors o directius d’aquest Ministeri per raó de les matèries objecte de la 
seva actuació.

La norma té com a finalitat, d’una banda, garantir l’aplicació correcta i eficaç de les 
disposicions europees esmentades i, de l’altra, informar els operadors econòmics sobre 
les actuacions que es porten a terme en la importació de productes ecològics procedents 
de tercers països, per la qual cosa, sobre la base del principi de coordinació entre els 
òrgans administratius, és procedent establir les corresponents normes de gestió dels 
procediments per garantir el compliment de la legislació de la Unió Europea en la matèria.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques i d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquesta Ordre té per objecte establir els procediments de gestió, en matèria 
d’autorització, control i inspecció, dels productes ecològics procedents de tercers països 
per al despatx a lliure pràctica a la Unió Europea.
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2. Aquesta Ordre s’ha d’aplicar als productes següents que, procedents de 
l’agricultura, inclosa l’aqüicultura, es comercialitzin o s’hagin de comercialitzar com a 
ecològics:

a) productes agraris vius o no transformats;
b) productes agraris transformats destinats a ser utilitzats per a l’alimentació 

humana;
c) pinsos;
d) material de reproducció vegetativa i llavors per a conreu;
e) llevats destinats al consum humà o animal.

Els productes de la caça i de la pesca d’animals salvatges no es consideren producció 
ecològica.

3. Aquesta Ordre és aplicable per a la importació de mercaderies acollides a l’article 
32 i 33 apartats 2 i 3 del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 
2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel qual es deroga el 
Reglament (CEE) núm. 2092/1991 del Consell, de 24 de juny de 1991, sobre la producció 
agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris, i a l’article 19 del Reglament 
(CE) núm. 1235/2008 de la Comissió, de 8 de desembre de 2008, pel qual s’estableixen 
les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny 
de 2007, pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de tercers 
països.

Article 2. Obligacions dels importadors.

Tots els importadors d’una mercaderia inclosa en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre 
han de facilitar, per si mateixos o per mitjà dels seus representants, els mitjans tècnics 
necessaris per accedir a les mercaderies objecte de control, i han de permetre el 
compliment de les actuacions de control pertinents, així com aportar els documents, 
registres i certificats que els siguin sol·licitats en adequació a les finalitats que preveu 
aquesta Ordre.

Article 3. Control previ a la importació.

El Servei d’inspecció SOIVRE de les direccions territorials i provincials de comerç de 
la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Economia i Competitivitat (Servei 
d’inspecció SOIVRE) ha de controlar i inspeccionar, amb caràcter previ al despatx a lliure 
pràctica, o a l’autorització per les autoritats duaneres dels procediments duaners especials 
que preveu l’article 14 del Reglament (CE) núm. 1235/2008 de la Comissió, de 8 de 
desembre de 2008, el compliment dels requisits establerts en matèria d’agricultura 
ecològica i etiquetatge, dels productes a importar que esmenta l’article 1.

Article 4. Notificacions d’importació.

1. Els importadors de mercaderies sotmeses a l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre, 
amb caràcter previ al despatx a lliure pràctica de les seves mercaderies, o a l’autorització 
per les autoritats duaneres dels procediments duaners especials que preveu l’article 14 
del Reglament (CE) núm. 1235/2008 de la Comissió, de 8 de desembre de 2008, han de 
presentar una sol·licitud de control davant el Servei d’inspecció SOIVRE de la direcció 
territorial i provincial de comerç que correspongui, segons el model que s’inclou a l’annex 
d’aquesta Ordre. A aquesta sol·licitud s’ha d’adjuntar l’original del certificat de control per 
a la importació a la Unió Europea de productes obtinguts amb mètodes de producció 
ecològica, o quan escaigui, els originals dels documents justificatius, tots dos expedits per 
les autoritats competents o les autoritats o els organismes de control reconeguts per al 
tercer país. A més, les mercaderies que es pretenguin importar a l’empara de l’article 19 
del Reglament (CE) núm. 1235/2008 de la Comissió, de 8 de desembre de 2008, han 
d’incorporar l’autorització d’importació corresponent o, si no, una còpia.
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2. La sol·licitud de control s’ha de presentar amb l’antelació suficient, de manera que 
si els Serveis d’inspecció SOIVRE consideren necessari efectuar un reconeixement físic 
de la remesa, aquest es pugui portar a terme de manera adequada. En tot cas, la 
sol·licitud s’ha d’efectuar amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores al despatx de la 
mercaderia.

3. Es pot presentar sol·licitud per via telemàtica d’acord amb el que estableix l’Ordre 
ECC/523/2013, de 26 de març, per la qual es crea i es regula el Registre electrònic del 
Ministeri d’Economia i Competitivitat.

4. En allò que no preveu aquesta Ordre, és aplicable supletòriament el que disposa 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú».

Article 5. Actuacions d’inspecció i control.

1. El Servei d’inspecció SOIVRE de les direccions territorials i provincials de comerç 
ha d’exercir les funcions d’inspecció i control sobre les mercaderies que inclou l’article 1.

2. La inspecció i el control de les mercaderies s’han de fer de manera regular i 
proporcional a l’objectiu perseguit, i han de constar d’una o diverses de les fases següents:

a) Control documental.
b) Reconeixement físic de les mercaderies.

3. El control documental consisteix en la recepció dels documents que aporti 
l’importador, als efectes de comprovar-ne el correcte emplenament i validesa. Per fer 
aquest control s’han de prendre en consideració els procediments que estableix la 
reglamentació comunitària:

a) En el cas del procediment transitori que estableix l’article 19 del Reglament (CE) 
núm. 1235/2008 de la Comissió, de 8 de desembre de 2008, l’operador ha de presentar 
davant el Servei d’inspecció SOIVRE l’autorització d’importació corresponent, així com 
l’original del certificat de control emès en origen, el model del qual figura a l’annex V del 
Reglament (CE) núm. 1235/2008 de la Comissió, de 8 de desembre de 2008. I en el 
supòsit en què s’apliquin procediments duaners especials, si s’escau, l’extracte del 
certificat de control, el model del qual figura a l’annex VI del Reglament esmentat.

b) En el cas del procediment que estableix l’article 32 del Reglament (CE) núm. 
834/2007, l’operador ha de presentar davant el Servei d’inspecció SOIVRE els originals 
dels documents justificatius emesos en origen, el model dels quals figura a l’annex II del 
Reglament (CE) núm. 1235/2008 de la Comissió, de 8 de desembre de 2008.

c) En el cas del procediment que estableix l’article 33 del Reglament (CE) núm. 
834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, l’operador ha de presentar davant el Servei 
d’inspecció SOIVRE l’original del certificat de control emès en origen, el model del qual 
figura a l’annex V del Reglament (CE) núm. 1235/2008 de la Comissió, de 8 de desembre 
de 2008. I en cas que s’apliquin procediments duaners especials, si s’escau, l’extracte del 
certificat de control, el model del qual figura a l’annex VI del Reglament esmentat.

4. El reconeixement físic de les mercaderies es pot efectuar, quan les circumstàncies 
així ho aconsellin o quan ho exigeixi la legislació aplicable, i s’ha d’estendre al control del 
marcatge i de l’etiquetatge, quan escaigui.

El reconeixement físic implica el control d’identitat de les mercaderies amb el que 
s’hagi declarat en la documentació presentada per l’importador, i en els marcatges i 
etiquetatges de les mercaderies.

Quan les circumstàncies ho aconsellin, es poden prendre les mostres corresponents 
per a l’assaig al laboratori.
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Article 6. Resultat de les actuacions de control.

1. Una vegada efectuada la inspecció o el control, si es comprova l’adequació de la 
remesa als requisits que ha de complir, el Servei d’inspecció SOIVRE ha de visar la 
notificació d’importació presentada, i l’original del certificat de control expedit per les 
autoritats competents o les autoritats o els organismes de control reconeguts per al tercer 
país.

2. Les autoritats duaneres no han d’autoritzar el despatx a consum o els 
procediments duaners especials que preveu l’article 14 del Reglament (CE) núm. 
1235/2008 de la Comissió, de 8 de desembre de 2008, dels productes ecològics 
enumerats a l’article 1 per als quals es declari la condició de producte ecològic, llevat que 
aquests estiguin emparats per la corresponent notificació d’importació visada pel Servei 
d’inspecció SOIVRE. Tampoc s’han de concedir aquestes autoritzacions quan no s’hagi 
declarat i es comprovi pels òrgans competents indicats que l’etiquetatge o la documentació 
comercial contenen elements que regula el títol IV del Reglament (CE) 834/2007 del 
Consell, de 28 de juny de 2007.

Als efectes de despatx duaner, es preveu l’emissió del corresponent número de 
referència complet (NRC) per a validació telemàtica, o s’han d’enviar de manera 
telemàtica les dades de la notificació de la importació des del Servei d’inspecció SOIVRE 
a l’Agència Estatal d’Administració Tributària per a la realització de les validacions per via 
telemàtica.

3. Sense perjudici de les possibles mesures o actuacions empreses d’acord amb 
l’article 30 del Reglament (CE) núm. 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, o 
l’article 85 del Reglament núm. 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, pel 
qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 834/2007 del 
Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte a la producció 
ecològica, el seu etiquetatge i el seu control, el despatx a lliure pràctica a la Unió Europea 
de productes que no compleixin el que disposa la reglamentació de producció ecològica 
queda supeditat al fet que de l’etiquetatge, la publicitat i els documents annexos, se 
n’elimini la referència al mètode de producció ecològica.

4. Les remeses objecte d’inspecció i control que no compleixin els requisits indicats 
en la reglamentació de producció ecològica s’han de declarar no conformes. En aquest 
cas, el Servei d’inspecció SOIVRE ha de denegar, de manera motivada, el visat de la 
sol·licitud presentada per l’importador, i de l’original del certificat de control expedit per les 
autoritats competents o les autoritats o els organismes de control reconeguts per al tercer 
país, incloent-hi la llegenda «no conforme amb el que disposa el Reglament (CE) núm. 
1235/2008», i no ha d’emetre el número de referència complet (NRC) per a validació 
telemàtica.

5. En cas que les remeses siguin declarades no conformes, les direccions territorials 
i provincials de comerç han de notificar per escrit, a l’operador o al seu representant legal, 
la no-conformitat, amb indicació dels motius. Igualment, han de notificar a les autoritats 
duaneres competents en el lloc d’ubicació de les mercaderies la no-conformitat perquè 
aquestes condicionin el despatx duaner d’importació a l’eliminació de la referència al 
mètode de producció ecològica de l’etiquetatge, la publicitat i els documents annexos, la 
qual cosa ha de comprovar en una actuació posterior el Servei d’inspecció SOIVRE.

6. Quan una mercaderia sigui declarada no conforme, l’interessat o el seu 
representant legal pot sol·licitar per escrit, en un termini de quaranta-vuit hores a comptar 
de la notificació de no-conformitat, una nova inspecció, el resultat de la qual, que es 
considera definitiu, s’ha de notificar per escrit a l’interessat, així com a l’autoritat duanera 
competent en el lloc d’ubicació de les mercaderies.

7. En cas de no-conformitat amb els requisits de la reglamentació de producció 
ecològica, l’operador pot posar en conformitat la mercaderia per procedir a la importació, 
eliminant-ne la referència al mètode de producció ecològica de l’etiquetatge, la publicitat i 
els documents annexos.
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Aquesta posada en conformitat s’ha de fer sota el control del Servei d’inspecció 
SOIVRE, en els llocs que aquest indiqui amb l’autorització prèvia de l’autoritat duanera 
competent en el lloc d’ubicació de les mercaderies, a sol·licitud de l’interessat.

Després d’aquesta posada en conformitat, l’operador ha de fer una nova «Sol·licitud 
de verificació de la retirada de les mencions de producció ecològica» al Servei d’inspecció 
SOIVRE, com a requisit previ al despatx duaner d’importació. Un cop feta la verificació, 
s’ha de proporcionar a l’operador una justificació que la posada en conformitat s’ha fet de 
la manera oportuna, als efectes de despatx duaner.

8. Als efectes d’aquesta Ordre, també pot ser declarada no conforme o bé la 
mercaderia que no compleixi els requisits obligatoris d’etiquetatge i marcatge, o quan 
aquests no es corresponguin amb la naturalesa real del producte sotmès a control, o bé la 
mercaderia que no compleixi els requisits mínims de qualitat exigibles per la legislació de 
la Unió Europea.

9. Cap mercaderia declarada no conforme pel Servei d’inspecció SOIVRE en l’àmbit 
d’aquesta Ordre no es pot presentar a control en un altre punt d’inspecció.

Article 7. Punts habilitats per a la inspecció.

1. El control i la inspecció a què es refereix l’article 1 s’han d’efectuar en els punts 
d’inspecció habilitats a l’efecte pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, a les instal·lacions 
frontereres de control de mercaderies (IFCM).

2. El personal inspector adscrit a les direccions territorials i provincials de comerç, 
en l’exercici de les funcions de control que preveu aquesta Ordre, ha de tenir la condició 
de funcionari de carrera; té el caràcter d’autoritat, i pot sol·licitar a les autoritats competents 
el concurs i la protecció que necessiti.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.10a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
règim duaner i aranzelari i comerç exterior.

Disposició final segona. Impacte pressupostari en l’Administració pública.

Les previsions que conté aquesta Ordre no han de suposar un increment de despesa 
pública per cap concepte i s’han de portar a terme amb els mitjans personals i materials 
disponibles en el Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor al cap de quinze dies de la seva publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 16 d’octubre de 2014.–El ministre d’Economia i Competitivitat, Luis de 
Guindos Jurado.
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ANNEX 
Model de sol·licitud de control de productes de l'agricultura ecològica 

importats de tercers països 
 

 

 
REGNE D'ESPANYA 
 
MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT 
SECRETARIA D'ESTAT DE COMERÇ 
DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ INTERNACIONAL I IN-
VERSIONS 
 

 
Sol·licitud núm. 
 
Servei d'inspecció 
SOIVRE de …………… 
 
Punt d'inspecció 
……………………….... 
 

 
SOL·LICITUD DE CONTROL DE PRODUCTES DE L'AGRICULTURA ECOLÒGICA IMPORTATS DE TERCERS 

PAÏSOS 
(Reglament (CE) 834/2007 i Reglament (CE) 1235/2008). 

1. Nom i adreça de l'importador 
 
 

2. Via d'importació 
- article 32 del R (CE) 834/2007 
- article 33.2 del R (CE) 834/2007 
- article 33.3 del R (CE) 834/2007 
- article 19 del R (CE) 1235/2008 

3. Nom i adreça del primer destinatari 
 
 
 
 

4. Núm. del certificat de control 
 

5. Nom i adreça de l'exportador 
 
 
 
 

6. Núm. de referència de l'autorització a l'empara de l'article 19 

7. Autoritat o organisme expedidor del certificat de control 
 
 
 
 
8. País d'origen 
 
 

9. País d'expedició 10. País de destinació 

11. Marques i numeració. Núm. del/s contenidor/s. Núm. i tipus. 
Denominació comercial del producte 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Codis NC 13. Quantitat declarada 

14. Representant duaner 
 
 
 

A emplenar per l'Administració 
15. Declaració del S.I. SOIVRE sobre el control de productes de l'agricultura ecològica importats de tercers països efectuat 
a la mercaderia indicada més amunt. 
 
El Sr. ……………………………………………………………………………………...................… funcionari inspector 
autoritzat 
Certifica que la mercaderia esmentada més amunt ha superat els controls que estableix l'article 13 del Reglament (CE) 
1235/2008. 
 
Certificat expedit a: ………………………………………………………………… el …………………………………… 
 
Segell del Servei                                                                                                Signatura de l'inspector 
Observacions: 
 
 
 

Contra els actes d'inspecció es pot interposar el recurs d'alçada que preveu l'article 114 i següents de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant la Secretaria 
d'Estat de Comerç en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació. 
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