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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
710

Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions
d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció
primària agrícola.

En les últimes dècades, la Unió Europea (UE) ha portat a terme un extens
desplegament normatiu pel que fa a legislació alimentària, amb l’objecte, entre d’altres,
de garantir la seguretat i la innocuïtat dels productes alimentaris de la Unió Europea. En
aquest sentit, el Reglament (CE) núm. 178/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de
28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la
legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen
procediments relatius a la seguretat alimentària, estableix el marc comunitari de regulació
en matèria alimentària.
El Reglament (CE) núm. 178/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de
gener de 2002, ha estat desplegat i complementat per diverses altres disposicions, les
quals es denominen en conjunt «paquet d’higiene», d’entre les quals interessen, perquè
afecten la producció primària agrícola, el Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament
Europeu i del Consell, de 29 d’abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, i el
Reglament (CE) núm. 183/2005, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener, pel
qual es fixen requisits en matèria d’higiene dels pinsos.
A més de les obligacions establertes en matèria de registre per a les explotacions
agrícoles, el Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29
d’abril, estableix les condicions que han de complir les explotacions agràries en matèria
d’higiene. Els estats membres han de supervisar el compliment correcte d’aquestes
obligacions mitjançant programes de control oficial; aquests programes han de complir els
requisits que recull 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.
Sense perjudici de l’eficàcia i l’aplicabilitat directa de la reglamentació esmentada, és
necessari dictar disposicions específiques per aplicar-la a Espanya, en els aspectes
esmentats.
En aquest sentit, des de la publicació dels reglaments coneguts com a «paquet
d’higiene», no s’interpretava clarament pels estats membres ni per la Comissió Europea
que la producció primària agrícola estigués inclosa en l’àmbit d’aplicació de l’esmentat
Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, ja que
la definició d’aliment excloïa específicament les plantes abans de la collita d’aquesta
definició. Atès que es considerava que aquest Reglament s’aplicava únicament a aliments,
no es va assumir de manera clara que la producció primària agrícola hi estigués inclosa.
Una sèrie d’auditories portades a terme per la FVO (Oficina Alimentària i Veterinària de la
Comissió, en les seves sigles en anglès), arran de la coneguda com a «crisi de l’E. Coli»,
erròniament atribuïda en un principi al cogombre, han deixat patents la falta
d’implementació del Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell,
de 29 d’abril, en la producció primària agrícola en tota la Unió Europea, motius pels quals
es va procedir a crear un grup de treball específic, i a posar en marxa un programa de
formació específic per aplicar aquest Reglament en tota la cadena alimentària.
Així, aquest Reial decret crea i regula el Registre general de la producció agrícola,
que, a més de ser imprescindible per al compliment de la normativa comunitària sobre
seguretat alimentària, atès que constitueix un element essencial per als serveis
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d’inspecció de qualsevol àmbit territorial, és un instrument vàlid i convenient per a altres
fins de la política agrària.
El Registre general de la producció agrícola es constitueix com una suma dels
diferents registres autonòmics, i es crea a més una base de dades nacional, la qual ha de
redundar en la millora de la unitat de mercat que preveu la Llei 20/2013, de 9 de desembre,
de garantia de la unitat de mercat. Aquest Registre general de la producció agrícola
complementa el Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments creat
mitjançant el Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre general sanitari
d’empreses alimentàries i aliments, el Registre general d’establiments en el sector de
l’alimentació animal que preveu l’article 4 del Reial decret 821/2008, de 16 de maig, pel
qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene
dels pinsos i s’estableix el registre general d’establiments en el sector de l’alimentació
animal, i el Registre general d’explotacions ramaderes que estableix l’article 3 del Reial
decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre general
d’explotacions ramaderes, de manera que els operadors de totes les fases de la cadena
alimentària han de constar en bases de dades informatitzades en l’àmbit nacional.
A més aquest Reial decret també té com a objectiu la creació i la regulació dels
programes de control oficial de la higiene en la producció primària agrícola.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que preveu la disposició final cinquena de
la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.
En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i les
entitats representatives dels sectors afectats, i ha emès el seu informe preceptiu la
Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i
del ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del dia 16 de gener de 2015,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte regular les condicions d’aplicació de la
normativa en matèria d’higiene dels productes alimentaris en la producció primària
agrícola, que preveuen el Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del
Consell, de 29 d’abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, i el Reglament (CE)
núm. 183/2005, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener, pel qual es fixen
requisits en matèria d’higiene dels pinsos.
2. Aquest Reial decret és aplicable a les explotacions que duguin a terme la seva
activitat en l’àmbit de la producció primària agrícola.
3. Aquest Reial decret no s’aplica a les explotacions que destinin íntegrament les
seves produccions al consum domèstic privat.
4. Les explotacions en què es produeixin bé productes agrícoles i ramaders, o bé
productes agrícoles o altres productes alimentaris que excedeixin les fases de la
producció primària, han de complir totes les obligacions que estableix aquest Reial decret
en l’àmbit de la producció primària agrícola, sense perjudici de la resta d’obligacions
establertes, tant en la normativa nacional com comunitària, per als àmbits diferents de la
producció agrícola, incloses les que preveuen el Reial decret 191/2011, de 18 de febrer,
sobre Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments; el Reial decret
379/2014, de 30 de maig, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa
comunitària en matèria d’autorització d’establiments, higiene i traçabilitat, en el sector
dels brots i de les llavors destinades a la producció de brots; el Reial decret 479/2004, de
26 de març, pel qual s’estableix i es regula el registre general d’explotacions ramaderes; i
el Reial decret 821/2008 de 16 de maig, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de
la normativa comunitària en matèria d’higiene dels pinsos i s’estableix el registre general
d’establiments en el sector de l’alimentació animal.
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Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reial decret són aplicables les definicions que preveuen els
articles 2 i 3 del Reglament (CE) núm. 178/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de
28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la
legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen els
procediments relatius a la seguretat alimentària, l’article 2 del Reglament (CE) núm.
852/2004, l’article 2 del Reglament (CE) núm. 882/2004, del Parlament Europeu i del
Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre controls oficials d’aliments i pinsos, l’article 3 del
Reglament (CE) núm. 183/2005, del Parlament Europeu i el Consell, de 12 de gener de
2005, l’article 3 del Reglament (CE) núm. 396/2005, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de febrer de 2005, relatiu als límits de residus de plaguicides en aliments i pinsos
d’origen vegetal i animal i que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consell, i l’article 2 de
la Llei 43/2002 de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
2. Així mateix, s’entén com a:
a) Agricultor: persona o agrupació de persones independentment de la forma jurídica
de l’agrupació o dels seus membres, l’explotació de la qual estigui en el territori espanyol i
que exerceixi una activitat agrícola. El terme «agricultor» es correspon, pel que fa a la
producció primària agrícola o forestal, amb els termes «explotador d’empresa alimentària»,
que defineix el Reglament (CE) núm. 178/2002, del Parlament Europeu i del Consell de
28 de gener de 2002, i «explotador d’empresa de pinso» que defineix el Reglament (CE)
núm. 183/2005, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener.
b) Explotació agrícola: el conjunt d’unitats de producció administrades per un mateix
agricultor, en cada campanya, que estiguin en el territori espanyol.
Article 3. Administracions competents.
1. La Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient és l’òrgan nacional competent designat per coordinar les
accions que regula aquest Reial decret, i el punt focal d’informació sobre aquesta matèria,
sense perjudici dels aspectes relacionats amb la seguretat alimentària, que corresponen
al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a través de l’Agència Espanyola de
Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició.
2. Als efectes de la coordinació necessària amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient (MAGRAMA), del compliment de les disposicions del present Reial decret,
i de la planificació i execució de les accions i els acords que s’adoptin de conformitat amb
aquest, cada comunitat autònoma i les ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla
ha de comunicar un òrgan o ens competent que ha d’actuar com a punt focal en el seu
àmbit territorial, sense perjudici de les competències que puguin tenir els diferents òrgans
de la comunitat autònoma en relació amb les disposicions d’aquest Reial decret.
3. En el termini màxim d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret,
cada comunitat autònoma i les ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla han de
notificar a la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària, del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, l’òrgan o ens competent a què es refereix l’apartat anterior.
Qualsevol canvi d’aquest òrgan s’ha de comunicar de manera immediata a l’esmentada
Direcció General del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Als efectes que
preveu aquest Reial decret, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha
d’estar assistit pel Comitè Fitosanitari Nacional, d’ara endavant el Comitè, la composició i
les funcions del qual estan regulades a l’article 18 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.
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Obligacions dels agricultors.

1. Anualment els agricultors han de notificar a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma tota la informació que recull l’annex d’aquest Reial decret als efectes de la seva
inscripció en el Registre general de la producció agrícola (REGEPA). Aquesta declaració
s’ha de produir en el mateix període en què es presentin les sol·licituds úniques d’ajuda
de la política agrícola comuna (PAC), o del Programa d’opcions específiques per la
llunyania i insularitat (POSEI) en cada campanya.
2. Les explotacions agrícoles de nova constitució han de notificar la informació que
esmenta l’apartat 1, dins del mes següent a l’inici de la seva activitat. Les explotacions
agrícoles que abandonin l’activitat també han de notificar aquesta situació dins del mes
següent al cessament de la seva activitat.
3. Els agricultors que notifiquin la informació esmentada per qualsevol altra via estan
exempts de complir les obligacions que preveuen els apartats 1 i 2. A aquest efecte la
sol·licitud única d’ajudes de la PAC o POSEI té consideració de notificació per a la
inscripció en el REGEPA.
4. Els agricultors han de complir les obligacions en matèria d’higiene que estableixen
l’annex I del Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29
d’abril, i l’annex I del Reglament (CE) núm. 183/2005, del Parlament Europeu i del Consell,
de 12 de gener, segons sigui aplicable.
Article 5.

Registre general de la producció agrícola.

1. Es crea el Registre general de la producció agrícola, d’ara endavant el REGEPA,
en el qual s’han d’inscriure les explotacions agrícoles que estiguin dins l’àmbit d’aplicació
d’aquest Reial decret. Aquest Registre s’ha de nodrir de les dades dels diferents registres
autonòmics ja creats.
2. Els òrgans o ens competents de les comunitats autònomes i de les ciutats amb
estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla han d’inscriure les explotacions agrícoles que
corresponguin, i han d’assignar a cada explotació agrícola un codi per garantir-ne la
identificació única amb l’estructura següent:
a) Dos dígits que identifiquen la comunitat autònoma o les ciutats amb estatut
d’autonomia de Ceuta i Melilla, on s’inscriu.
b) Dos dígits que identifiquen la província on l’explotació agrícola tingui la base
territorial més gran.
c) Sis dígits correlatius per a la numeració identificativa.
3. En els casos en què una explotació agrícola estigui present en més d’una
comunitat autònoma o de les ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla, la
inscripció en el REGEPA l’ha de fer l’òrgan o ens competent de la comunitat autònoma o
ciutat amb estatut d’autonomia en la qual l’explotació agrícola tingui una superfície més
gran.
4. Amb la finalitat de fomentar l’intercanvi d’informació entre òrgans o ens
competents de les comunitats autònomes, així com facilitar les tasques de control i
registre de les explotacions agrícoles, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, assistit pel Comitè, ha de crear un sistema informàtic, que ha de permetre
l’intercanvi d’informació i la gestió informàtica dels registres, i que ha de posar a disposició
de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla. Aquest
sistema informàtic ha d’incloure un camp per als codis assignats, si s’escau, en els
registres autonòmics, el qual ha de permetre lligar el codi que descriu l’apartat 2 amb els
codis autonòmics. La consulta de l’aplicació informàtica ha d’estar disponible per al públic
en general en el web del MAGRAMA. Així mateix, els agricultors inscrits en el REGEPA
poden consultar el codi d’identificació assignat per a la seva explotació a través del web.
5. En els casos en què s’interrompi l’activitat de les explotacions agrícoles, això és,
que no es faci cap notificació de modificació o actualització durant un període de tres
anys, s’ha de procedir a donar de baixa l’explotació agrícola en el REGEPA, i en qualsevol
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cas s’ha de conservar la informació històrica de totes les explotacions agrícoles, en el
sistema informàtic que estableix l’apartat 4.
Article 6.

Programa de control oficial de la producció primària agrícola.

1. El Programa de control oficial de la producció primària agrícola comprèn la
verificació de les obligacions que estableixen el Reglament (CE) núm. 882/2004, del
Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, el Reglament (CE) núm. 852/2004,
del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, el Reglament (CE) núm.
183/2005, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener de 2005, el Reglament
(CE) núm. 1107/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009,
relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les directives
79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell, el Reglament (UE) núm. 208/2013, de la Comissió,
d’11 de març de 2013, sobre requisits en matèria de traçabilitat dels brots i de les llavors
destinades a la producció de brots, el Reglament (UE) núm. 209/2013, de la Comissió,
d’11 de març de 2013, que modifica el Reglament (CE) núm. 2073/2005 pel que fa als
criteris microbiològics per als brots i les normes de mostreig per a les canals d’ocells de
corral i la carn fresca d’ocells de corral, el Reglament (UE) núm. 210/2013, de la Comissió,
d’11 de març de 2013, sobre l’autorització dels establiments que produeixen brots en
virtut del Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, i el
Reglament (UE) núm. 211/2013, de la Comissió, d’11 de març de 2013, relatiu als requisits
de certificació aplicables a les importacions a la Unió de brots i llavors destinades a la
producció de brots, així com amb qualsevol altra normativa nacional o comunitària
relacionada amb la higiene dels productes vegetals.
2. Anualment, abans del 31 d’octubre de cada any, la Direcció General de Sanitat de
la Producció Agrària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, assistida pel
Comitè, ha d’elaborar, en coordinació amb les comunitats autònomes i ciutats amb estatut
d’autonomia de Ceuta i Melilla, el Programa nacional de control oficial de la producció
primària agrícola, on s’han de marcar els objectius, les pautes i les directrius per a l’any
següent, amb la finalitat que els òrgans o ens competents de les comunitats autònomes
n’elaborin els seus propis.
3. Com a molt tard l’1 d’abril de cada any, els òrgans o ens competents de les
comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla han d’informar
dels resultats dels controls fets l’any anterior la Direcció General de Sanitat de la
Producció Agrària del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en el format que
preveu a aquest efecte el Programa nacional que regulen els apartats 1 i 2.
Article 7.

Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que preveuen aquest Reial decret o la reglamentació de la
Unió Europea, és aplicable, en funció de la matèria, el règim d’infraccions i sancions que
preveuen la Llei 43/2002, de 20 de novembre, la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat
alimentària i nutrició, la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, o la Llei
14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, sense perjudici de les responsabilitats civils,
penals o d’un altre ordre que puguin concórrer.
Disposició transitòria única.

Registre de les explotacions agrícoles en funcionament.

Els agricultors que ja estiguin duent a terme la seva activitat abans de l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret han de facilitar a l’òrgan o ens competent de la comunitat
autònoma o de les ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla la informació que
recull l’annex, segons el que estableixen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 4 del present
Reial decret, en el termini màxim de 6 mesos des de l’entrada en vigor del Reial decret,
per tal que aquests procedeixin a la seva inscripció en el REGEPA. A aquests efectes, si
l’agricultor ha presentat una sol·licitud de les que preveu l’article 4.1 l’any de publicació
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d’aquest Reial decret, la declaració efectuada en aquesta sol·licitud única es considera
declaració als efectes de la seva inscripció en el REGEPA.
Disposició final primera. Modificació del Reial decret 971/2014, de 21 de novembre, pel
qual es regula el procediment d’avaluació de productes fitosanitaris.
La lletra ñ) de la disposició derogatòria única del Reial decret 971/2014, de 21 de
novembre, pel qual es regula el procediment d’avaluació de productes fitosanitaris, queda
suprimida.
Disposició final segona.

Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a i 16a de la
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, i de bases i coordinació
general de la sanitat, respectivament.
Disposició final tercera.

Facultat de modificació.

Es faculten les persones titulars dels ministeris d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per modificar, en l’àmbit de les seves
atribucions respectives, el contingut de l’annex per adaptar-lo a les modificacions que
introdueixi la normativa comunitària.
Disposició final quarta.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 16 de gener de 2015.
FELIPE R.
La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ANNEX
Informació mínima que ha de notificar l’agricultor
Nom i cognoms, o denominació social.
NIF de l’agricultor de l’explotació.
Adreça postal.
Dades de contacte. Almenys una de les següents vies de comunicació són
obligatòries: telèfon, fax o adreça de correu electrònic.
Relació de parcel·les o recintes SIGPAC que componen l’explotació, de les quals s’ha
de notificar, almenys, la informació següent:
Codi SIGPAC.*
Superfície (Ha).
Conreu present.
Autocontrols. De manera voluntària es pot indicar si l’explotació agrícola fa algun tipus
d’autocontrol.
Codi o codis del Registre general d’explotacions ramaderes (REGA): aquest camp
només és necessari per a les explotacions amb producció mixta agrícola i ramadera.
* En els termes municipals en els quals s’hagin produït modificacions territorials o altres qüestions
degudament justificades (com per exemple en el cas de concentracions parcel·làries) que impedeixin utilitzar el
codi SIGPAC, les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla poden determinar
l’autorització temporal d’altres referències oficials.
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