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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN
15095 Real decreto 739/2021, do 24 de agosto, polo que se ditan disposicións para a 

aplicación en España da normativa da Unión Europea relativa ás medidas de 
protección contra as pragas dos vexetais e os controis e outras actividades 
oficiais na dita materia.

O Real decreto 58/2005, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas de protección 
contra a introdución e difusión no territorio nacional e da Comunidade Europea de 
organismos nocivos para os vexetais ou produtos vexetais, así como para a exportación e 
tránsito cara a países terceiros, incorporou á lexislación española a Directiva 2000/29/CE 
do Consello, do 8 de maio de 2000, relativa ás medidas de protección contra a introdución 
na Comunidade de organismos nocivos para os vexetais ou produtos vexetais e contra a 
súa propagación no interior da Comunidade, e as súas modificacións posteriores.

Nesta lexislación establécense as disposicións do réxime fitosanitario europeo e 
especifícanse as condicións, os procedementos e os trámites de carácter fitosanitario que 
se deben cumprir para a introdución de vexetais e produtos vexetais na Unión ou o seu 
desprazamento entre Estados membros.

Non obstante, é agora necesario facer unha revisión de conxunto do dito real decreto 
e do resto de normativa fitosanitaria nacional, posto que a Directiva 2000/29/CE do 
Consello, do 8 de maio de 2000, se viu derrogada parcialmente coa publicación dun novo 
marco legal fitosanitario europeo, a través do Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, relativo ás medidas de protección 
contra as pragas dos vexetais, polo que se modifican os regulamentos (UE) nº 228/2013, 
(UE) nº 652/2014 e (UE) nº 1143/2014 do Parlamento Europeo e do Consello e se derrogan 
as directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE 
e 2007/33/CE do Consello, que establece un novo réxime fitosanitario aplicable a partir 
do 14 de decembro de 2019, que non é necesario incorporar á lexislación española debido 
a que é de aplicación directa. Por iso, mediante este real decreto derróganse con efectos 
inmediatos todas as normas nacionais que deviñeron obsoletas a partir da dita data pola 
directa aplicación das disposicións do regulamento, á vez que se recuperan as disposicións 
relativas ao Comité Fitosanitario Nacional e aos programas nacionais de erradicación e 
control, dos reais decretos 58/2005, do 21 de xaneiro, e 1190/1998, do 12 de xuño, polo 
que se regulan os programas nacionais de erradicación ou control de organismos nocivos 
dos vexetais aínda non establecidos no territorio nacional, que se derrogan con esta norma 
e que se integran neste real decreto co fin de conter nun único instrumento xurídico todas 
as disposicións fitosanitarias ditadas ao abeiro da Lei 43/2002, do 20 de novembro, de 
sanidade vexetal, nun esforzo por mellorar o principio de seguridade xurídica.

Ademais, con data do 1 xaneiro de 2022 quedarán igualmente derrogadas as 
directivas 69/464/CEE do Consello, do 8 de decembro de 1969, relativa á loita contra a 
sarna verrugosa, 93/85/CEE do Consello, do 4 de outubro de 1993, relativa á loita contra 
a necrose bacteriana da pataca, 98/57/CE do Consello, do 20 de xullo de 1998, sobre o 
control de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., e 2007/33/CE do Consello, 
do 11 de xuño de 2007, relativa ao control dos nematodos do quiste da pataca, dado que 
se teñen que adoptar novas medidas sobre as pragas ás cales fan alusión de conformidade 
co referido regulamento, polo que derrogan tamén a partir desa data as disposicións 
nacionais que traspuñan as ditas directivas, ao decaer a súa base normativa.

Así mesmo, o Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 15 de marzo de 2017, relativo aos controis oficiais e outras actividades oficiais 
realizadas para garantir a aplicación da lexislación sobre alimentos e pensos, e das 
normas sobre saúde e benestar dos animais, sanidade vexetal e produtos fitosanitarios, e 
polo que se modifican os regulamentos (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) 
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nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 e 
(UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, os regulamentos (CE) nº 1/2005 e 
(CE) nº 1099/2009 do Consello, e as directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/CE e 2008/120/CE do Consello, e polo que se derrogan os regulamentos (CE) 
nº 854/2004 e (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, as directivas 89/608/
CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE do Consello 
e a Decisión 92/438/CEE do Consello (Regulamento sobre controis oficiais), derrogou o 
anterior Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de 
abril de 2004, sobre os controis oficiais efectuados para garantir a verificación do 
cumprimento da lexislación en materia de pensos e alimentos e a normativa sobre saúde 
animal e benestar dos animais, que establecía un marco lexislativo único para a 
organización dos controis oficiais na cadea alimentaria.

A sanidade vexetal non entraba en gran medida dentro do ámbito de aplicación do 
Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril 
de 2004, xa que determinadas normas sobre os controis oficiais se encontraban recollidas 
na citada Directiva 2000/29/CE do Consello, do 8 de maio de 2000. Non obstante, o 
Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de marzo 
de 2017, integra nun marco lexislativo único relativo aos controis oficiais todos os ámbitos 
específicos, entre os que se inclúe a sanidade vexetal, co obxectivo de establecer un 
marco organizado para a organización dos controis oficiais e as actividades oficiais ao 
longo de toda a cadea alimentaria. Así, incorpóranse ao seu artigo 1.2 g) as medidas de 
protección contra as pragas dos vexetais, que quedan suxeitas, por conseguinte, ás regras 
contidas no dito regulamento.

Por todo iso, o obxecto deste real decreto é establecer as disposicións necesarias para 
a aplicación de ambos os regulamentos no territorio nacional e derrogar todas aquelas 
normas nacionais que quedaron desfasadas pola evolución da normativa europea. Cabe 
sinalar que este real decreto non se aplicará a Ceuta e Melilla por formaren parte do 
territorio aduaneiro da Unión Europea, e só se aplicará parcialmente ás illas Canarias, que 
se encontran sometidas a un réxime fitosanitario específico segundo se recolle no artigo 3.1 
do Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro 
de 2016, ademais de ser unha rexión ultraperiférica da Unión.

Debido a que o cumprimento deste real decreto pode requirir a realización de funcións 
de control oficial e outras actividades oficiais adicionais, e que estas poderán ser realizadas 
pola propia Administración directamente, ou ser delegadas conforme o disposto no 
Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de marzo 
de 2017, convén establecer disposicións específicas de aplicación das ditas provisións.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.13.ª da Constitución 
española, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de bases e 
coordinación da planificación xeral da actividade económica, salvo a regulación relativa a 
intercambios con terceiros países, que se dita ao abeiro do artigo 149.1.10.ª da 
Constitución, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en comercio exterior, e de 
acordo coa facultade prevista na disposición derradeira segunda da Lei 43/2002, do 20 de 
novembro, de sanidade vexetal.

En cumprimento do previsto na Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, o 
proxecto de real decreto foi sometido ao procedemento de información pública e, 
adicionalmente, foron consultadas as comunidades autónomas e as entidades 
representativas dos sectores afectados.

Na elaboración desta norma observáronse os principios de boa regulación previstos no 
artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas. Así, de acordo cos principios de necesidade e eficacia, 
xustifícase o proxecto na necesidade dunha mellor aplicación para o caso concreto dos 
viveiros da normativa da Unión Europea en España, como mecanismo para facer fronte ás 
pragas dos vexetais, produtos vexetais e outros obxectos, e é o instrumento máis 
adecuado para garantir a súa consecución, ao ser necesario que a regulación se prevexa 
mediante a modificación da normativa básica que ata o de agora veu regulando esta 
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materia. Cúmprese o principio de proporcionalidade, pois a regulación limítase ao mínimo 
imprescindible para cumprir e facilitar a aplicación da normativa europea dentro do marco 
establecido pola Lei 43/2002, do 20 de novembro. O principio de seguridade xurídica 
garántese ao establecérense nunha única disposición xeral as novas previsións en 
coherencia co resto do ordenamento xurídico, simplificando o acceso e a cognoscibilidade 
por parte dos destinatarios da norma e evitando a dispersión normativa, ao conter nun só 
instrumento a regulación actualizada das obrigas a que se suxeitan as actuacións previstas 
pola norma. Así mesmo, en aplicación do principio de transparencia foron consultadas, 
durante a tramitación da norma, as comunidades autónomas e as entidades representativas 
dos sectores afectados, e realizouse o trámite de audiencia e información públicas. 
Finalmente, o principio de eficiencia considérase cumprido tendo en conta que non se 
impoñen novas cargas administrativas fronte á regulación actual.

Así mesmo, solicitouse informe do Comité Fitosanitario Nacional.
Na súa virtude, por proposta do ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, coa 

aprobación previa do ministro de Política Territorial e Función Pública, de acordo co 
Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do 
día 24 de agosto de 2021,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Este real decreto ten por obxecto establecer as disposicións necesarias para a 
aplicación no territorio nacional:

a) Do Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de 
outubro de 2016, relativo ás medidas de protección contra as pragas dos vexetais, polo 
que se modifican os regulamentos (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 e (UE) nº 1143/2014 
do Parlamento Europeo e do Consello e se derrogan as directivas 69/464/CEE, 74/647/
CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE do Consello, así 
como os seus actos delegados ou de execución.

b) E do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de 
marzo de 2017, relativo aos controis e outras actividades oficiais realizados para garantir 
a aplicación da lexislación sobre alimentos e pensos, e das normas sobre saúde e benestar 
dos animais, sanidade vexetal e produtos fitosanitarios, e polo que se modifican os 
regulamentos (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, 
(UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 do Parlamento 
Europeo e do Consello, os regulamentos (CE) nº 1/2005 e (CE) nº 1099/2009 do Consello, 
e as directivas 98/58/CE, 1999/ 74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE do 
Consello, e polo que se derrogan os regulamentos (CE) nº 854/2004 e (CE) nº 882/2004 
do Parlamento Europeo e do Consello, as directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/
CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE do Consello e a Decisión 92/438/CEE 
do Consello (Regulamento sobre controis oficiais), no que respecta á sanidade vexetal, así 
como os seus actos delegados ou de execución.

2. Este real decreto non será de aplicación nas cidades de Ceuta e Melilla en canto 
que non forman parte do territorio aduaneiro da Unión Europea.

3. Serán de aplicación nas illas Canarias os artigos 1.1, 2.2 a), 2.2 c), 2.2 d), 2.2 e), 
2.2 h), 2.2 i), 2.2 j), 2.2 k), 2.2.l), 2.2 ll), 2.2 m), 10, 11, 13 (no caso de que o programa da 
Unión Europea substitúa un nacional que sexa de aplicación nas illas Canarias), 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, e nas disposicións adicionais, derrogatoria e derradeiras.
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Artigo 2. Definicións.

1. Para os efectos deste real decreto son de aplicación as definicións establecidas no 
artigo 2 da Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal, no artigo 2 do 
Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro 
de 2016, e no artigo 3 do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 15 de marzo de 2017.

2. Así mesmo, entenderase como:

a) Autoridade competente:

1.º O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, respecto dos intercambios con 
terceiros países e o disposto no capítulo II do título II da Lei 43/2002, do 20 de novembro, 
de sanidade vexetal. Así mesmo, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a 
través da Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agraria, será a autoridade única 
responsable da coordinación das actuacións que se vaian realizar nas comunidades 
autónomas e dos resultados e dos contactos que se deben remitir e establecer cos 
restantes Estados membros e coa Comisión.

2.º Os órganos competentes das comunidades autónomas nos restantes casos.

b) Zona protexida: zona situada no territorio da Unión Europea, recoñecida pola 
Comisión conforme o procedemento do artigo 32.3 do Regulamento (UE) 2016/2031 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, e incluída na lista de zonas 
protexidas e as respectivas pragas corentenarias de zonas protexidas recollida no anexo III 
do Regulamento de execución (UE) 2019/2072 da Comisión, do 28 de novembro de 2019.

c) Inspector oficial de sanidade vexetal: a persoa física nomeada pola autoridade 
competente da comunidade autónoma, ou pola Administración xeral do Estado no caso de 
comercio exterior, ben como membro do cadro de persoal ou noutra calidade, e que posúe 
a formación adecuada para levar a cabo os controis oficiais e outras actividades oficiais, 
de conformidade co Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 15 de marzo de 2017, co Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 26 de outubro de 2016, e coa Lei 43/2002, do 20 de novembro.

d) Operador profesional: toda persoa física ou xurídica que participe profesionalmente 
e sexa legalmente responsable dalgunha das seguintes actividades en relación cos 
vexetais, produtos vexetais e outros obxectos:

1.º Plantación.
2.º Mellora.
3.º Produción, incluídos o cultivo, a multiplicación e o mantemento.
4.º Movementos de introdución e traslado.
5.º Comercialización.
6.º Almacenamento, recollida, envío e transformación.

e) Operador rexistrado: operador profesional rexistrado no Rexistro de Operadores 
Profesionais de Vexetais –Ropvex–, de conformidade co artigo 65 do Regulamento 
(UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016.

f) Operador autorizado: operador rexistrado e autorizado pola autoridade competente 
da comunidade autónoma conforme o artigo 89 para expedir pasaportes fitosanitarios de 
conformidade co artigo 84, para aplicar unha marca de conformidade co artigo 98 ou para 
expedir certificacións de conformidade co artigo 99, todos do Regulamento (UE) 2016/2031 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016.

g) Certificación oficial: procedemento mediante o cal a autoridade competente das 
comunidades autónomas ou o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación garante o 
cumprimento dun ou máis requisitos establecidos no Regulamento (UE) 2016/2031 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, e no Regulamento 
(UE) 2017/625 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de marzo de 2017, conforme 
o capítulo VII deste último.
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h) Zona demarcada: zona constituída por unha zona infestada ou infectada e a súa 
zona tampón correspondente conforme o disposto no artigo 18 do Regulamento 
(UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016. Será 
establecida pola autoridade competente da comunidade autónoma, nela realizaranse as 
prospeccións establecidas no artigo 19 do dito regulamento e adoptaranse as medidas 
destinadas á erradicación ou á contención do seu artigo 17, no caso de que se confirme 
oficialmente calquera das situacións seguintes:

1.º A presenza no seu territorio dunha praga corentenaria da Unión da cal non se 
teña constancia nel; ou

2.º A presenza no seu territorio dunha praga corentenaria da Unión e a dita praga 
está presente nunha parte do seu territorio en que non estaba presente anteriormente; ou

3.º A presenza dunha praga non incluída na lista de pragas corentenarias da Unión, 
cando a dita praga:

– Se encontre sometida a medidas temporais da Comisión Europea por ter sido 
clasificada provisionalmente como praga corentenaria da Unión; ou

– Cando o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación ou a autoridade competente 
da comunidade autónoma considere que a dita praga pode cumprir as condicións para a 
súa inclusión na lista de pragas corentenarias da Unión.

i) Lotes ou parcelas sospeitosos: aqueles nos cales existan vexetais, produtos 
vexetais ou outros obxectos susceptibles de estar afectados por unha praga corentenaria, 
con síntomas ou sen eles, e respecto dos cales non se confirmou oficialmente un 
diagnóstico positivo ou non se confirmou oficialmente a existencia dunha praga, das 
citadas:

1.º Nos anexos II e III do Regulamento de execución (UE) 2019/2072 da Comisión, 
do 28 de novembro de 2019; ou

2.º Nun acto de execución da Comisión polo que se establecen medidas para evitar 
a introdución e a propagación na Unión dunha praga en cuestión.

j) Lotes ou parcelas contaminados: aqueles dos cales se obtivo unha mostra sobre a 
que se diagnosticou a presenza das pragas citadas no punto anterior seguindo o 
procedemento establecido no capítulo II da presente disposición.

k) Confirmación oficial da existencia dunha praga: acto administrativo mediante o cal 
a autoridade competente declara a existencia dunha praga coñecida por primeira vez no 
territorio dunha comunidade autónoma, como consecuencia dun diagnóstico previo 
efectuado por un dos laboratorios mencionados no artigo 10. O dito acto será comunicado 
inmediatamente ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, quen pola súa vez o 
comunicará á autoridade competente das restantes comunidades autónomas.

l) Plan nacional de continxencia: documento oficial que inclúe as medidas que se 
deben adoptar contra unha praga regulada no Regulamento delegado (UE) 2019/1702 da 
Comisión, do 1 de agosto de 2019, polo que se completa o Regulamento (UE) 2016/2031 
do Parlamento Europeo e do Consello establecendo unha lista de pragas prioritarias, ou 
outras pragas corentenarias respecto das cales se conclúa que se poidan establecer e 
propagar polo territorio nacional, co obxectivo de impedir a súa aparición e, no caso de que 
apareza, actuar con rapidez e eficacia, determinar a súa distribución e combatela, co fin de 
evitar a súa propagación e erradicala. Conterá información relativa aos procesos de 
decisión, os procedementos e os protocolos que se deben respectar, así como os recursos 
mínimos que se deben achegar e os procedementos para achegar máis recursos, en caso 
de presenza oficialmente confirmada ou sospeita dunha praga prioritaria ou, se for o caso, 
doutras pragas corentenarias.

m) Plan de acción: conxunto de medidas que se vaian desenvolver para a 
erradicación ou contención dunha praga, que incluirá unha descrición da estrutura e da 
organización das prospeccións que se levarán a cabo e establecerá o número de exames 
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visuais, mostras e análises de laboratorio de que deberán constar, así como a metodoloxía 
que se aplicará nos exames, mostraxe e análises. Dirixiranse a:

1.º Pragas confirmadas oficialmente nun territorio por parte da autoridade competente 
da comunidade autónoma e baseado no plan nacional de continxencia correspondente, en 
caso de que se dispoña del.

2.º Pragas reguladas non corentenarias e outras pragas presentes no territorio, pero 
que se consideren de interese nacional polo seu risco fitosanitario.

n) Programas de erradicación ou control: conxunto de medidas tendentes á 
erradicación ou, no caso de que esta non sexa posible, ao control da praga de que se 
trate. Tales medidas deberán eliminar ou minimizar todo risco de propagación das pragas 
en cuestión. Os programas de erradicación ou control poderanse aplicar para pragas 
corentenarias da Unión ou pragas cualificadas provisionalmente como pragas 
corentenarias en caso de non existir un programa comunitario de erradicación ou control.

ñ) Pragas corentenarias da Unión: as incluídas na lista de pragas corentenarias 
recollida no anexo II do Regulamento de execución 2019/2072 da Comisión, do 28 de 
novembro de 2019. A lista consta de dúas partes: parte A, en que se encontran as pragas 
corentenarias non presentes na Unión, e parte B, en que se encontran as pragas 
corentenarias que están presentes na Unión.

o) Pragas corentenarias de zonas protexidas da Unión: as incluídas na lista de zonas 
protexidas e pragas corentenarias de zonas protexidas recollida no anexo III do 
Regulamento de execución (UE) 2019/2072 da Comisión, do 28 de novembro de 2019.

p) Pragas prioritarias da Unión: pragas corentenarias da Unión que teñen un impacto 
económico, ambiental ou social máis grave para o territorio e reúnan os requisitos 
reflectidos no artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 26 de outubro de 2016. A lista de pragas prioritarias da Unión está recollida 
no Regulamento delegado (UE) 2019/1702 da Comisión, do 1 de agosto de 2019.

q) Pragas reguladas non corentenarias da Unión (RNQPs polas súas siglas en 
inglés): as incluídas na lista de pragas reguladas non corentenarias da Unión recollida no 
anexo IV do Regulamento de execución (UE) 2019/2072 da Comisión, do 28 de novembro 
de 2019. Así mesmo, inclúense no citado anexo os vexetais para plantación específicos a 
través dos cales se transmiten e os limiares de tolerancia permitidos.

CAPÍTULO II

Medidas para a aplicación do Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo 
e do Consello, do 26 de outubro de 2016, e do Regulamento (UE) 2017/625 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de marzo de 2017, e en materia de 

programas europeos

Artigo 3. Pragas corentenarias e pragas prioritarias da Unión.

1. De acordo co previsto no artigo 23.1 do Regulamento (UE) 2016/2031 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, a Dirección Xeral de 
Sanidade da Produción Agraria do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación 
elaborará o programa plurianual de prospección de pragas corentenarias e prioritarias 
para a Unión Europea, baseado nos riscos de establecemento no noso territorio, o cal será 
aprobado no seo do Comité Fitosanitario Nacional. Pola súa banda, a autoridade 
competente da comunidade autónoma, baseándose no anterior programa, establecerá o 
seu programa plurianual de prospección, baseado no risco de establecemento das pragas 
no seu respectivo territorio.

2. Se a autoridade competente dunha comunidade autónoma ten datos segundo os 
cales existe un perigo inminente de entrada dunha praga corentenaria da Unión no seu 
territorio ou nunha parte do seu territorio en que aínda non está presente, notificarao 
inmediatamente ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Esta previsión tamén 
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se aplicará a unha praga non incluída na lista de pragas corentenarias da Unión, cando se 
cumpra algún dos requisitos do artigo 9.2 do Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016.

3. Sen prexuízo do disposto no artigo 14 da Lei 43/2002, do 20 de novembro, se se 
confirma oficialmente a presenza dunha praga corentenaria da Unión nun territorio ou 
parte del en que non estea presente ou nun envío de vexetais, produtos vexetais ou outros 
obxectos introducidos no seu territorio, ou a presenza dunha praga corentenaria nunha 
zona protexida, a autoridade competente da comunidade autónoma aplicará 
inmediatamente as seguintes medidas:

a) Notificar oficialmente ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, nos seis 
días hábiles posteriores á confirmación oficial, para así cumprir co disposto no artigo 32 do 
Regulamento de execución (UE) 2019/1715 da Comisión, do 30 de setembro de 2019, 
polo que se establecen as normas para o funcionamento do sistema de xestión da 
información sobre os controis oficiais e os seus compoñentes (Regulamento SXICO), no 
referente a presentar na rede Europhyt a notificación nun prazo de oito días hábiles a partir 
da data de confirmación oficial por parte do organismo oficial responsable da presenza 
dunha praga, conforme o previsto no artigo 9 deste real decreto.

b) Informar os operadores profesionais que poidan resultar afectados da presenza da 
praga.

c) Adoptar todas as medidas fitosanitarias necesarias para erradicar a praga 
corentenaria na zona afectada.

d) Establecer unha zona demarcada conforme o disposto no artigo 18 do Regulamento 
(UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016.

e) Investigar para determinar a orixe do brote e a rastrexabilidade dos envíos 
efectuados.

f) Se se trata dunha praga prioritaria informará o público sobre as medidas que 
adopte ou se propoña adoptar e sobre as medidas que deban adoptar as correspondentes 
categorías dos operadores profesionais ou outras persoas.

4. A Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agraria do Ministerio de Agricultura, Pesca 
e Alimentación, como autoridade competente, elaborará e manterá actualizado, con respecto a 
cada praga prioritaria (ou grupo de pragas) e outras pragas corentenarias que se vaian 
considerar que sexan capaces de entrar e establecerse no noso territorio, un plan nacional de 
continxencia. O dito plan elaborarase ao consultar as partes implicadas e aprobarase, revisarase 
e modificarase, se é necesario, no seo do Comité Fitosanitario Nacional.

5. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, en colaboración coas comunidades 
autónomas, efectuará exercicios de simulación para as pragas prioritarias sobre a execución 
dos plans de continxencia, de acordo co reflectido no artigo 26 do Regulamento 
(UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016.

6. A autoridade competente da comunidade autónoma, onde se confirme oficialmente 
a presenza da praga prioritaria, deberá elaborar e aplicar, se for o caso, un plan de acción 
que inclúa as medidas para a erradicación e/ou de contención da praga en cuestión, tendo 
en conta as características específicas do brote en cuestión e con base no contido recollido 
no plan nacional de continxencia respectivo. Comunicarao inmediatamente aos operadores 
profesionais afectados.

7. Unha praga corentenaria da Unión non se poderá introducir, trasladar, manter, 
multiplicar nin liberar no territorio da Unión Europea. Non obstante, a autoridade 
competente da comunidade autónoma, cando se trate de material que vaia circular pola 
Unión Europea, e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, cando se trate de 
material importado de terceiros países, logo de solicitude, poderán autorizar temporalmente 
a introdución, o traslado, o mantemento e a multiplicación no seu territorio de pragas 
corentenarias da Unión, para a realización de análises oficiais, con fins científicos ou 
educativos, ensaios, selección de variedades ou mellora.

Para iso, deberanse cumprir o procedemento e as condicións para a concesión da 
autorización recollidas no Regulamento delegado (UE) 2019/829 da Comisión, do 14 
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marzo de 2019, que completa o Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e 
do Consello, relativo ás medidas de protección contra as pragas dos vexetais, autorizando 
os Estados membros para estableceren excepcións temporais para a realización de 
análises oficiais, con fins científicos ou educativos, ensaios, selección de variedades ou 
mellora.

No caso en que o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación sexa a autoridade 
competente, o interesado ou o seu representante presentará a solicitude por medios 
electrónicos na sede electrónica do dito departamento, cando o solicitante se encontre 
entre os suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións públicas, ou, en caso contrario, 
en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e 
dirixirase á Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agraria.

A dita dirección xeral ditará e notificará resolución pola que se conceda ou denegue a 
dita autorización no prazo dun mes contado desde a data en que a solicitude teña entrada 
no rexistro electrónico da Administración competente para tramitala.

Transcorrido o dito prazo sen que se notifique resolución expresa, e dado o seu 
potencial impacto no ambiente, poderase entender desestimada por silencio administrativo, 
conforme o disposto no artigo 24.1, segundo parágrafo, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo da 
obriga de ditar resolución expresa.

A citada resolución non porá fin á vía administrativa e contra ela caberá interpor 
recurso de alzada ante a Secretaría Xeral de Agricultura e Alimentación no prazo máximo 
dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou en 
calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que transcorra o prazo para resolver 
e notificar, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Así mesmo, a Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agraria será a encargada de 
designar as estacións de corentena e de confinamento e de autorizar, se for o caso, o uso 
das estacións de corentena ou das instalacións de confinamento designadas noutro 
Estado membro da Unión Europea.

Artigo 4. Pragas corentenarias de zonas protexidas.

1. As autoridades competentes das comunidades autónomas onde se localicen as 
zonas protexidas e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicarán os límites 
das zonas protexidas presentes nos seus territorios nos seus sitios web oficiais, mediante 
os mapas correspondentes.

2. Unha praga corentenaria de zonas protexidas non se poderá introducir, trasladar, 
manter, multiplicar nin liberar nas zonas protexidas respectivas. Non obstante, a autoridade 
competente da comunidade autónoma, cando se trate de material que vaia circular pola 
Unión Europea, e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, cando se trate de 
material importado de terceiros países, poderán autorizar temporalmente a introdución, o 
traslado, o mantemento e a multiplicación no seu territorio de pragas corentenarias de 
zonas protexidas, para a realización de análises oficiais, con fins científicos ou educativos, 
ensaios, selección de variedades ou mellora. Para iso, deberanse cumprir o procedemento 
e as condicións para a concesión da autorización recollidas no Regulamento delegado 
(UE) 2019/829 da Comisión, do 14 de marzo de 2019.

3. A autoridade competente notificará inmediatamente ao Ministerio de Agricultura, 
Pesca e Alimentación o establecemento dunha zona demarcada dentro dunha zona 
protexida e as medidas de erradicación adoptadas.

Artigo 5. Pragas reguladas non corentenarias da Unión.

As medidas para previr a presenza de pragas reguladas non corentenarias da Unión 
nos vexetais para plantación específicos son as establecidas no anexo V do Regulamento 
de execución (UE) 2019/2072 da Comisión, do 28 de novembro de 2019.
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Os operadores profesionais non introducirán nin trasladarán pragas reguladas non 
corentenarias da Unión nos vexetais para plantación a través dos cales se transmitan 
segundo o establecido no dito anexo, salvo con fins científicos ou educativos, de ensaio, 
de selección de variedades, de mellora ou de exposición, ou nos casos previstos no 
artigo 37.1 do Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 
de outubro de 2016.

Artigo 6. Pragas non reguladas non corentenarias.

A autoridade competente da comunidade autónoma informará oficialmente o Ministerio 
de Agricultura, Pesca e Alimentación da presenza de pragas non reguladas non 
corentenarias presentes nos seus territorios cuxa incidencia ou cuxos danos se vexan 
incrementados de tal maneira que estean ocasionando un grave impacto económico, 
social ou ambiental. Poderanse aplicar, neste caso, mutatis mutandis, as medidas previstas 
neste real decreto.

Artigo 7. Controis oficiais e outras actividades oficiais.

1. Organizaranse controis oficiais e outras actividades oficiais para comprobar o 
cumprimento do Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 26 outubro de 2016, conforme o establecido no Regulamento (UE) 2017/625 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de marzo de 2017, e nas súas normas de 
desenvolvemento ou execución.

a) Os controis oficiais serán as inspeccións dirixidas á revisión documental e/ou 
física ou de identidade mediante a que se comproba o cumprimento da normativa por parte 
dos operadores profesionais rexistrados, cuxa frecuencia será, como mínimo, dunha vez 
ao ano ou dunha vez cada dous anos se son sometidos a unha frecuencia reducida por 
cumprimento do artigo 91.1 do Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 26 de outubro de 2016.

b) Dentro doutras actividades oficiais encóntranse as inspeccións visuais de pragas, 
a toma de mostras realizadas durante as inspeccións, así como a análise das ditas mostras 
para a comprobación da presenza de pragas, labores de prospección, prevención, 
contención das ditas pragas, actividades de erradicación e a concesión de autorizacións 
ou aprobacións.

c) As autoridades competentes deberán adoptar medidas de seguimento adecuadas 
para corrixir as eventuais deficiencias detectadas nos controis efectuados polos expertos 
da Comisión Europea.

d) As autoridades competentes garantirán o respecto á confidencialidade dos datos 
do persoal empregado durante os controis e outras actividades oficiais e dos laboratorios 
oficiais conforme o disposto no artigo 8 do Regulamento 2017/625 do Parlamento Europeo 
e do Consello, do 15 de marzo de 2017.

2. As autoridades competentes das comunidades autónomas realizarán prospeccións 
baseadas en riscos, conforme o artigo 22 do Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, tal e como se establecen no Regulamento 
(UE) 2017/625 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de marzo de 2017.

Estas prospeccións consistirán, como mínimo, en exames visuais por parte da 
autoridade competente da comunidade autónoma e, se for o caso, na recollida de mostras 
e na realización de análises para a detección das pragas corentenarias, as pragas 
clasificables provisionalmente como pragas corentenarias da Unión, as pragas 
corentenarias de zonas protexidas e as pragas reguladas non corentenarias da Unión, 
listadas nos anexos II, III e IV do Regulamento de execución (UE) 2019/2072 da Comisión, 
do 28 de novembro de 2019, así como as medidas para previr a súa presenza nos vexetais 
para plantación específicos.

O deseño das prospeccións basearase no perigo de que a praga de que se trate se 
poida presentar na zona correspondente de cada prospección. Estas prospeccións 
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efectuaranse en todos os lugares que corresponda e incluirán, cando proceda, as 
instalacións, vehículos, maquinaria e embalaxes utilizados polos operadores profesionais 
e outras persoas. Levaranse a cabo sobre a base de principios técnicos e científicos 
sólidos e no momento oportuno para detectar as mencionadas pragas. Nas prospeccións 
teranse en conta os datos científicos e técnicos e calquera outra información pertinente 
sobre a presenza das pragas en cuestión.

3. As autoridades competentes das comunidades autónomas efectuarán, polo 
menos, unha prospección anual para cada praga prioritaria segundo está establecido no 
artigo 24 do Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 
de outubro de 2016.

4. As autoridades competentes das comunidades autónomas efectuarán, polo 
menos, dúas prospeccións ao ano de cada zona protexida nos períodos máis favorables 
para a detección visual de síntomas segundo está establecido no artigo 34 do Regulamento 
(UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016.

5. Os resultados das prospeccións mencionadas nos puntos anteriores que se leven 
a cabo durante o ano natural anterior notificaranse ao Ministerio de Agricultura, Pesca e 
Alimentación como moi tarde o 15 de marzo de cada ano.

6. As autoridades competentes das comunidades autónomas disporán de 
mecanismos eficaces que permitan informar sobre casos reais ou potenciais de 
incumprimento do disposto nos regulamentos (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e 
do Consello, do 26 de outubro de 2016, e 2017/625 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 15 de marzo de 2017. Estes mecanismos incluirán, como mínimo:

a) Procedementos para a recepción de información sobre casos de incumprimento e 
o seu seguimento;

b) Protección adecuada fronte a represalias, discriminacións e outros tipos de trato 
inxusto das persoas que informen sobre un caso de incumprimento, e

c) Protección dos datos persoais da persoa que informe sobre un caso de 
incumprimento.

Artigo 8. Delegación de determinadas funcións de control oficial ou determinadas 
funcións relacionadas con outras actividades oficiais por parte da autoridade 
competente.

1. As autoridades competentes poderán delegar determinadas funcións de control 
oficial ou determinadas funcións relacionadas con outras actividades oficiais, sempre que 
se cumpra co establecido no capítulo III do Regulamento 2017/625 do Parlamento Europeo 
e do Consello, do 15 de marzo de 2017.

2. As comunidades autónomas comunicarán ao Ministerio de Agricultura, Pesca e 
Alimentación os datos necesarios das persoas físicas e dos organismos competentes en 
que se delegue e as delegacións de funcións, para a súa comunicación á Comisión 
Europea por este, a través da canle correspondente. Os datos de contacto das ditas 
persoas e organismos competentes deberán estar á disposición do público incluso a través 
da internet, sen prexuízo do disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, e actualizarse periodicamente.

Artigo 9. Laboratorios oficiais e laboratorios nacionais de referencia.

1. Os laboratorios oficiais en materia de sanidade vexetal e forestal designados pola 
autoridade competente, nos termos establecidos no artigo 37.3 do Regulamento 
(UE) 2017/625 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de marzo de 2017, e no 
artigo 47.3 da Lei 43/2002, do 20 de novembro, son os únicos que poderán realizar as 
análises, ensaios e diagnósticos das mostras tomadas durante outras actividades oficiais 
previstas no ámbito de aplicación deste real decreto.

As citadas autoridades competentes das comunidades autónomas, ou da 
Administración xeral do Estado, no caso das mostras procedentes dos postos de control 
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en fronteira, remitirán á unidade correspondente do Ministerio de Agricultura, Pesca e 
Alimentación a lista dos laboratorios que designaron como oficiais en materia de sanidade 
vexetal e forestal, conforme o procedemento xeral para a designación de laboratorios nos 
ámbitos de control do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

2. Co obxecto de harmonizar os métodos e técnicas de diagnóstico que teñan que 
utilizar os laboratorios mencionados no punto anterior para as análises previstas nos 
programas europeos ou nacionais de erradicación ou control e para confirmar por primeira 
vez no territorio nacional a existencia dunha praga corentenaria ou confirmar por primeira 
vez un hóspede infectado por unha praga corentenaria, o Ministerio de Agricultura, Pesca 
e Alimentación poderá designar, de entre os citados laboratorios oficiais ou outros, 
laboratorios nacionais de referencia para cumprir coas ditas funcións e todas aquelas 
recollidas no Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de 
marzo de 2017. O Comité Fitosanitario Nacional será informado previamente á designación.

3. Os resultados analíticos das mostras recibidas nos laboratorios previstos nos 
puntos 1 e, se for o caso, 2 deste artigo deberán comunicarse exclusivamente ás autoridades 
competentes para que estas adopten as medidas legais previstas, se for o caso.

4. O laboratorio oficial que determine a sospeita da existencia dalgunha das pragas 
a que se refire este real decreto e as incluídas na Orde do 12 de marzo de 1987 pola que 
se establecen para as illas Canarias as normas fitosanitarias relativas á importación, 
exportación e tránsito de vexetais e produtos vexetais, deberá comunicalo inmediatamente 
ao órgano competente da comunidade autónoma, quen pola súa vez remitirá a información 
á Subdirección Xeral de Sanidade e Hixiene Vexetal e Forestal do Ministerio de Agricultura, 
Pesca e Alimentación.

Artigo 10. Notificación de presenza de pragas e medidas de salvagarda.

1. As autoridades competentes das comunidades autónomas deberán notificar por 
escrito inmediatamente ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, e este á 
Comisión Europea e aos demais Estados membros, a confirmación oficial de calquera das 
situacións seguintes:

a) A presenza no seu territorio dunha praga corentenaria da Unión da cal non se tiña 
constancia nel.

b) A presenza no seu territorio dunha praga corentenaria da Unión e a dita praga está 
presente nunha parte do seu territorio en que non estaba presente anteriormente.

c) A presenza no seu territorio dunha praga corentenaria de zonas protexidas nunha 
zona protexida.

d) A presenza no seu territorio dunha praga corentenaria da Unión ou dunha praga 
corentenaria de zonas protexidas nun envío de vexetais, produtos vexetais ou outros 
obxectos introducidos, destinados a ser introducidos ou trasladados no territorio da Unión.

e) A presenza dunha praga non incluída na lista de pragas corentenarias da Unión 
Europea, se a autoridade competente da comunidade autónoma considera que a praga 
pode cumprir as condicións para a súa inclusión na lista de pragas corentenarias da Unión 
polo seu risco, definidas no anexo I do Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento 
Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016.

2. Se se confirma oficialmente unha das situacións descritas no punto 1, a autoridade 
competente da comunidade autónoma interesada deberá garantir que os operadores 
profesionais cuxos vexetais, produtos vexetais ou outros obxectos poidan resultar 
afectados sexan informados sen demora da presenza dunha praga corentenaria da Unión.

3. Se se dá unha das situacións previstas nas alíneas a) e b) do punto 1 en relación 
cunha praga prioritaria confirmada oficialmente, a autoridade competente da comunidade 
autónoma informará o público sobre as medidas que adopte ou se propoña adoptar 
necesarias para erradicar a praga corentenaria da Unión, conforme o establecido nos 
artigos 17 e 18 do Regulamento (UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, 
do 26 de outubro de 2016, ou no artigo 27 no caso de tratarse dunha praga prioritaria. 
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Estas medidas adoptaranse conforme o disposto no anexo II do Regulamento 
(UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016.

4. Se se confirma oficialmente a situación prevista na alínea d) do punto 1 en relación 
con pragas corentenarias, a autoridade competente da comunidade autónoma adoptará 
inmediatamente medidas de erradicación conforme o anexo II do Regulamento 
(UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016. 
Ademais, seranlle de aplicación os artigos 17 a 20 do Regulamento (UE) 2016/2031 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016.

5. Se se confirma a situación prevista na alínea e) do punto 1 en relación coas pragas 
non incluídas na lista de pragas corentenarias da Unión Europea, a autoridade competente 
da comunidade autónoma fará inmediatamente unha avaliación para determinar se a 
praga cumpre os criterios para identificar a praga como unha praga clasificable 
provisionalmente como praga corentenaria da Unión que requira a aplicación das medidas 
temporais e, no caso de que así sexa, adoptará inmediatamente as mencionadas medidas 
de erradicación.

6. Sen prexuízo do disposto no artigo 9.3 da Lei 43/2002, do 20 de novembro, se o 
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación ou a autoridade competente da comunidade 
autónoma, nos seus respectivos ámbitos de competencias, ten datos segundo os cales 
existe un perigo inminente de entrada dunha praga corentenaria da Unión no territorio 
nacional ou nunha parte do dito territorio en que aínda non está presente, o Ministerio de 
Agricultura, Pesca e Alimentación notificarao inmediatamente por escrito á Comisión e aos 
demais Estados membros segundo o establecido no artigo 9 do Regulamento 
(UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016. Este 
punto tamén se aplicará a unha praga non incluída na lista de pragas corentenarias da 
Unión, cando a dita praga se encontre sometida a medidas temporais da Comisión 
Europea por ter sido clasificada provisionalmente como praga corentenaria da Unión, ou 
cando o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación ou a autoridade competente da 
comunidade autónoma considere que a dita praga pode cumprir as condicións para a súa 
inclusión na lista de pragas corentenarias da Unión.

CAPÍTULO III

Programas nacionais de erradicación ou control

Artigo 11. Elaboración do programa nacional de erradicación ou control.

Os programas nacionais de erradicación ou control da propagación de pragas serán 
elaborados pola Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agraria do Ministerio de 
Agricultura, Pesca e Alimentación a partir das propostas presentadas polas diferentes 
comunidades autónomas, logo de informe do Comité Fitosanitario Nacional.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través da canle correspondente, 
remitirá, se for o caso, os ditos programas á Comisión Europea para os efectos do seu 
posible financiamento pola Unión Europea.

Artigo 12. Modificación dos programas nacionais de erradicación ou control.

Tendo en conta a evolución da situación epidemiolóxica, poderá decidirse, de 
conformidade co procedemento descrito no artigo anterior, que se leven a cabo novas 
iniciativas ou que as medidas adoptadas ou previstas no programa se sometan a requisitos 
ou condicións adicionais necesarios para o logro dos obxectivos propostos.

Artigo 13. Programas da Unión Europea.

Se a Comisión Europea establece un programa relativo a unha determinada praga 
para o que existe un programa nacional previo, aplicarase o programa europeo desde o 
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momento en que sexa efectivo e finalizará automaticamente a aplicación do programa 
nacional ou modificarase este en consecuencia.

Así mesmo, cando a Comisión, a través da canle establecida, modifique o programa 
proposto, deberá aplicarse de inmediato.

Artigo 14. Contido.

Os programas nacionais de erradicación ou control deberán incluír, como mínimo, o 
seguinte:

a) Descrición da situación epidemiolóxica da praga.
b) Descrición e delimitación da zona xeográfica e administrativa en que se vaia 

aplicar o programa.
c) As medidas que se deberán adoptar, en particular, no caso de que a inspección e 

os diagnósticos efectuados de conformidade coas disposicións do programa dean 
resultado positivo. Estas medidas deben incluír todos os medios necesarios para o control 
da propagación ou a erradicación da praga, en función dos coñecementos sobre a súa 
epidemioloxía e dos métodos de profilaxe específicos.

d) Modelo de cálculo dos custos previstos.
e) Duración prevista do programa.
f) Disposicións que garantan a obrigatoriedade da declaración de todos os casos 

sospeitosos ou confirmados ou de todo o foco da praga na zona de que se trate.
g) Sistema de rexistro das explotacións, parcelas ou lotes afectados.
h) Procedementos de control do programa e, en particular, das normas relativas aos 

desprazamentos dos vexetais, produtos vexetais e outros obxectos susceptibles de estar 
afectados por unha praga e á inspección regular das explotacións, parcelas, lotes ou 
zonas afectadas.

i) Medidas que permitan a identificación da orixe dos vexetais.
j) Se é necesario, unha definición dos métodos de análises, probas e toma de 

mostras, segundo a praga de que se trate.
k) En caso necesario, as normas que establezan unha indemnización adecuada dos 

produtores, comerciantes ou importadores.

Artigo 15. Medidas que se vaian adoptar no programa nacional de erradicación ou 
control.

1. As medidas necesarias que se vaian adoptar poden ser, entre outras, as seguintes:

a) A destrución, desinfección, esterilización, non cultivo ou barbeito, ou calquera 
outro tratamento aplicado oficialmente ou en cumprimento dunha decisión oficial:

1.º Aos vexetais, produtos vexetais e outros obxectos constitutivos do lote ou lotes 
que sexan orixe da introdución da praga na zona de que se trate e que sexan recoñecidos 
como contaminados ou que poidan ser contaminados.

2.º Aos vexetais, produtos vexetais e outros obxectos recoñecidos como contaminados 
ou que poidan ser contaminados pola praga por ter sido cultivados a partir de vexetais do 
lote ou lotes de que se trate ou por ter estado situados preto de vexetais, produtos vexetais 
ou outros obxectos do citado lote ou de vexetais cultivados a partir destes.

3.º Aos substratos de cultivo e aos terreos recoñecidos como contaminados ou que 
poidan ser contaminados pola praga de que se trate.

4.º Aos materiais de produción, acondicionamento, embalaxe ou almacenamento, 
locais de almacenamento ou acondicionamento, medios de transporte que estean en 
contacto cos vexetais, produtos vexetais e con outros obxectos mencionados anteriormente 
ou con partes deles.
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b) As inspeccións ou probas efectuadas oficialmente ou a raíz dunha decisión oficial 
para os efectos de verificar a presenza ou a importancia da contaminación por parte da 
praga introducida.

c) A prohibición ou restrición da utilización de substratos de cultivo, superficies 
cultivables, locais, así como de vexetais, produtos vexetais ou outros obxectos distintos 
dos materiais do lote ou lotes de que se trate ou dos procedentes da plantación destes, 
cando sexan resultado de decisións oficiais por mor dos riscos fitosanitarios relacionados 
coa praga introducida.

d) Se for o caso, a transformación industrial, se non representa un perigo adicional, 
dos vexetais, produtos vexetais e outros obxectos constitutivos do lote ou lotes que sexan 
orixe da introdución da praga na zona de que se trate e que sexan recoñecidos como 
contaminados ou que poidan ser contaminados.

Sen prexuízo do disposto neste punto, poderanse aplicar cantas medidas preventivas 
específicas estean establecidas en materia de importación e nas normas especiais de 
sanidade vexetal en función da praga concreta.

2. O programa nacional de erradicación ou control incluirá todas aquelas medidas 
previas adoptadas con urxencia pola autoridade competente co fin de evitar o 
establecemento da praga e a súa propagación a partir dos focos iniciais.

Estas medidas previas poderán ser, entre outras e segundo os casos, as do punto 1 
deste artigo e as seguintes:

a) Tratamento adecuado, seguido da expedición do pasaporte fitosanitario apropiado, 
de conformidade co Regulamento de execución (UE) 2017/2313 da Comisión, do 13 de 
decembro de 2017, polo que se establecen as especificacións de formato do pasaporte 
fitosanitario para os traslados no territorio da Unión e do pasaporte fitosanitario para a 
introdución e os traslados nunha zona protexida, en caso de que se consideren cumpridas 
as condicións necesarias, como consecuencia do dito tratamento.

b) Autorización para a circulación baixo control oficial cara a zonas en que non 
representen un risco adicional.

c) Autorización para a circulación baixo control oficial cara a determinados lugares 
para a súa transformación industrial.

d) Destrución.

Artigo 16. Execución das medidas obrigatorias.

A execución das medidas previstas, tanto nos programas nacionais de erradicación ou 
control como nos programas europeos de medidas de emerxencia, deberá ser levada a 
cabo como corresponda polas autoridades competentes das comunidades autónomas ou 
polos interesados. A non execución polos afectados das ditas medidas dará lugar á súa 
execución subsidiaria pola autoridade competente, por conta e risco do interesado, de 
acordo co que establecen o artigo 102 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, así como os 
artigos 19 e 64 da Lei 43/2002, do 20 de novembro, sen que os interesados se poidan 
opoñer a elas e sen prexuízo da aplicación das sancións correspondentes.

No suposto de execución das medidas fitosanitarias polas administracións públicas 
competentes de maneira subsidiaria, poderase acceder a calquera lugar, instalación ou 
dependencia, de titularidade pública ou privada, logo do consentimento do titular ou da 
resolución xudicial para o efecto. En caso de que o titular denegue o consentimento para 
o acceso, incorrerase na infracción grave tipificada no artigo 55.m) da Lei 43/2002, do 20 
de novembro.

Artigo 17. Toma de mostras.

1. A recollida e a manipulación da mostra realizaranse de forma que se asegure a 
súa validez xurídica, científica e técnica e, en todo caso, segundo os protocolos 
establecidos pola normativa ou, na súa falta, polos recomendados polos laboratorios de 
referencia nacionais e da Unión Europea, designados polo Regulamento de execución 
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(UE) 2019/530 da Comisión, do 27 de marzo de 2019, polo que se designan laboratorios 
de referencia da Unión Europea, no que respecta ás pragas dos vexetais, para os insectos 
e os ácaros, os nematodos, as bacterias, os fungos e os oomicetos, e os virus, os viroides 
e os fitoplasmas.

2. Dada a falta de homoxeneidade na distribución nos vexetais das pragas obxecto 
deste real decreto e ante a ausencia de tolerancias respecto á súa presenza nas parcelas 
de produción ou lotes dos vexetais, produtos vexetais e outros obxectos por tratarse de 
pragas corentenarias ou descoñecidas no territorio español, dado que se poden recoller 
unha ou varias mostras de cada lote ou parcela e que cada mostra pode estar formada por 
un ou varios exemplares vexetais dependendo dos protocolos establecidos para cada praga 
corentenaria, o resultado positivo á praga de corentena en cuestión de calquera delas será 
suficiente para declarar a parcela ou o lote ao completo infectado e adoptar medidas en 
consecuencia, e non se poderá utilizar o resto como contraditorias ou dirimentes.

Artigo 18. Métodos de análise, ensaio e diagnóstico.

Os métodos de análise, ensaio e diagnóstico que se van utilizar durante outras 
actividades oficiais serán os establecidos na normativa da Unión Europea respecto diso. 
En caso de non existir a dita normativa europea, terase en conta o establecido nos 
puntos 2, 3 e 4 do artigo 34 do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 15 de marzo de 2017.

Artigo 19. Subministración de información.

As autoridades competentes das comunidades autónomas que estean executando 
tanto programas europeos como programas nacionais de erradicación ou control deberán 
subministrar anualmente á Subdirección Xeral de Sanidade e Hixiene Vexetal e Forestal 
do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación os datos das medidas executadas 
relativos a esa anualidade.

Artigo 20. Devolución dos fondos recibidos.

Cando da información obtida conforme o disposto no artigo anterior se deduza o 
incumprimento das condicións que motivaron a concesión de financiamento da Unión 
Europea ou da Administración xeral do Estado para a execución dos programas, deberá 
procederse á restitución dos fondos recibidos.

A obriga de reembolsar estes fondos corresponderá ás administracións públicas 
responsables do incumprimento das ditas condicións.

Artigo 21. Obrigas dos particulares.

1. Toda persoa física ou xurídica que dispoña de vexetais, produtos vexetais ou 
plantacións deberá comunicar á autoridade competente toda sospeita, presenza dunha 
praga cando non haxa constancia da presenza da dita praga no seu territorio, ou calquera 
outra anomalía que os afecte, así como facilitar toda clase de información sobre o seu 
estado fitosanitario cando sexan requiridos pola dita autoridade. Se for o caso, o operador 
profesional tamén adoptará inmediatamente medidas cautelares para previr o 
establecemento ou a propagación da praga.

2. As medidas que se adopten nos programas de erradicación ou control deberán ser 
executadas polos afectados, seguindo as instrucións dos responsables técnicos que 
determine a autoridade competente e de acordo, se for o caso, co previsto no artigo 16.

3. Os agricultores, particulares e operadores profesionais deberán facilitar o acceso 
dos inspectores oficiais de sanidade vexetal, debidamente acreditados, ás plantacións e 
demais lugares susceptibles de inspección con obxecto de realizar as prospeccións oficiais.
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CAPÍTULO IV

Comité Fitosanitario Nacional

Artigo 22. Composición.

1. O Comité Fitosanitario Nacional constitúese como un órgano de coordinación, 
adscrito á Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agraria do Ministerio de Agricultura, 
Pesca e Alimentación.

2. O citado comité reunirase en sesión plenaria ou nunha ou varias seccións previstas 
no artigo 24.1. O Pleno estará composto polos seguintes membros:

a) Presidencia: a persoa titular da Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agraria 
do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

b) Vicepresidencia Primeira: a persoa titular da Subdirección Xeral de Sanidade e 
Hixiene Vexetal e Forestal, que, en caso de vacante, ausencia, enfermidade ou calquera 
outra causa legal, substituirá a Presidencia.

c) Vicepresidencia Segunda: a persoa titular da Subdirección Xeral de Acordos 
Sanitarios e Control en Fronteira, que, en caso de vacante, ausencia, enfermidade ou 
calquera outra causa legal, substituirá a Vicepresidencia Primeira.

d) Vogais titulares: unha persoa representante por comunidade autónoma e cidades de 
Ceuta e Melilla, que decidan participar no Comité. Unha vez nomeados polas súas respectivas 
autoridades, formarán parte do Comité de forma plena e actuarán con voz e voto.

d) Suplentes do vogal titular: unha persoa representante por comunidade autónoma 
e cidades de Ceuta e Melilla, que decidan participar no Comité que, en caso de vacante, 
ausencia, enfermidade ou calquera outra causa legal, substituirá o vogal titular 
correspondente, nomeados así mesmo polas súas respectivas autoridades.

e) Secretaría, con voz pero sen voto: unha persoa funcionaria designada pola persoa 
titular da Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agraria de entre os destinados en 
postos de traballo adscritos ao seu centro directivo, con nivel mínimo de xefe de servizo.

Cando así o considere oportuno a Presidencia ou o Comité Fitosanitario Nacional, 
poderá solicitarse, en relación cun asunto determinado, o asesoramento de persoas alleas 
a el con recoñecida cualificación científica, así como a colaboración de entidades, 
asociacións ou agrupacións cuxos intereses se poidan ver afectados.

Artigo 23. Funcións.

O Comité Fitosanitario Nacional terá as seguintes funcións:

a) Estudar as medidas para a prevención, erradicación ou control das pragas obxecto 
dos programas nacionais e emitir informe con carácter preceptivo sobre os programas 
nacionais de erradicación ou control da propagación de pragas.

b) Seguir a evolución da situación das pragas, obxecto destes programas, a partir 
dos datos obtidos polos órganos competentes das comunidades autónomas e cidades de 
Ceuta e Melilla, nas súas tarefas de control e vixilancia.

c) Propor e aprobar as medidas pertinentes, en concreto, sobre a investigación 
epidemiolóxica e as medidas de prevención, erradicación ou control.

d) Informar sobre outros aspectos relativos á política nacional sobre a sanidade e 
hixiene vexetal e forestal.

e) Emitir informe sobre a proposta de designación dos laboratorios nacionais de 
referencia de sanidade vexetal e forestal.

f) Elaborar propostas de disposicións, directrices e procedementos en materia de 
controis e plans de acción relativos aos medios de defensa fitosanitarios, así como 
asesorar as autoridades competentes nas ditas materias e na planificación, coordinación 
e seguimento das correspondentes actuacións.

g) Promover a coordinación das actuacións das comunidades autónomas, co fin de 
lograr unha aplicación adecuada do control dos medios de defensa fitosanitaria, así como 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 223  Venres 17 de setembro de 2021  Sec. I. Páx. 17

analizar os resultados do control dos medios de defensa fitosanitaria e propor, se for o 
caso, accións correctoras.

h) Elaborar propostas ou informes sobre outras materias relativas aos medios de defensa 
fitosanitaria que lle poidan ser encomendados pola normativa vixente ou requiridos pola 
Presidencia, incluíndo aqueles relacionados cos requisitos establecidos por países terceiros.

i) Coordinar a aplicación das medidas ou accións establecidas no Plan de acción 
nacional para o uso sustentable de produtos fitosanitarios.

j) Elaborar ou emitir informe, cando se lle sometan a consideración, sobre propostas 
de disposicións, directrices e procedementos, en materia de hixiene e rastrexabilidade 
vexetal e forestal, así como asesorar as autoridades competentes nas ditas materias e na 
planificación, coordinación e seguimento das correspondentes actuacións.

k) Promover a coordinación das actuacións das comunidades autónomas, co fin de 
lograr unha aplicación adecuada do control da hixiene e rastrexabilidade vexetal e forestal, 
así como analizar os resultados do dito control e propor, se for o caso, accións correctoras.

l) Actuar como órgano de estudo e coordinación entre a Administración xeral do 
Estado e as das comunidades autónomas en materia de control e certificación fitosanitaria 
en fronteira e de información entre elas sobre comercio exterior de vexetais no ámbito 
deste real decreto e sen prexuízo das competencias doutros departamentos ministeriais.

m) Cantas outras lle sexan atribuídas en materia de sanidade e hixiene vexetal e forestal.

Artigo 24. Funcionamento.

1. O Comité reunirase en sesión plenaria, como mínimo, cada semestre e con 
carácter extraordinario sempre que a Presidencia o considere oportuno ou cando sexa 
solicitado por unha terceira parte dos vogais, de forma presencial ou a distancia.

2. O funcionamento do Comité será atendido cos medios materiais e de persoal 
existentes no Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Non obstante, os gastos en 
concepto de indemnizacións por razón de servizo que se orixinen pola participación nas 
súas reunións serán por conta das súas respectivas administracións.

3. O Comité Fitosanitario Nacional terá as seguintes seccións:

a) Sección de sanidade vexetal e forestal, que se reunirá para tratar cuestións 
relativas ás funcións que se recollen nas alíneas a), b), c), d) e e) do punto 5.

b) Sección de medios de defensa fitosanitaria, que se reunirá especificamente para 
tratar cuestións relativas ás funcións que se recollen nas alíneas f), g), h) e i) do punto 5.

c) Sección de hixiene e rastrexabilidade vexetal e forestal, que se reunirá 
especificamente para tratar cuestións relativas ás funcións que se recollen nas alíneas j) e 
k) do punto 5.

d) Sección de comercio exterior, que se reunirá especificamente para tratar cuestións 
relativas ás funcións que se recollen na alínea l) do punto 5. Nas súas sesións exercerá as 
funcións de Vicepresidencia do Comité a persoa titular da Subdirección Xeral de Acordos 
Sanitarios e Control en Fronteira.

O Comité poderá acordar a creación doutros grupos de traballo para a función prevista 
na alínea m) do artigo anterior.

As seccións citadas reproducirán a composición e a periodicidade de reunións 
previstas para o Pleno do Comité.

4. O Comité Fitosanitario Nacional poderá establecer as súas propias normas de 
funcionamento, sen prexuízo da aplicación, no non previsto por aquelas, do disposto no 
capítulo II da sección 3.ª da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.
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CAPÍTULO V

Réxime sancionador

Artigo 25. Infraccións e sancións.

En caso de incumprimento do previsto neste real decreto, na regulamentación da 
Unión Europea ou na Orde do 12 de marzo de 1987 pola que se establecen para as illas 
Canarias as normas fitosanitarias relativas á importación, exportación e tránsito de vexetais 
e produtos vexetais, será de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto na 
Lei 43/2002, do 20 de novembro, sen prexuízo das responsabilidades civís, penais ou 
doutra orde que poidan concorrer.

Disposición adicional primeira. Obriga de subministración de información.

Entre o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e as comunidades autónomas 
estableceranse as canles precisas de mutua información para facilitar a execución das 
funcións e actividades no ámbito das súas respectivas competencias, para os efectos 
deste real decreto.

Disposición adicional segunda. Non incremento do gasto público.

O disposto neste real decreto non suporá incremento de dotacións, nin de retribucións, 
nin doutros gastos de persoal.

Disposición transitoria única. Medidas transitorias conexas

As disposicións reguladas polo Real decreto 58/2005, do 21 de xaneiro, polo que se 
adoptan medidas de protección contra a introdución e difusión no territorio nacional e da 
Comunidade Europea de organismos nocivos para os vexetais ou produtos vexetais, así 
como para a exportación e tránsito cara a países terceiros, que permanezan vixentes 
conforme o establecido no punto 1 da disposición derrogatoria única deste real decreto, 
aplicaranse só en relación cos vexetais, produtos vexetais e outros obxectos suxeitos a 
controis oficiais nos postos de control fronteirizos recollidos no artigo 165 do Regulamento 
(UE) 2017/625 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de marzo de 2017, ata o 13 
de decembro de 2022 ou, se for o caso, nunha data anterior que se determinará nun acto 
delegado adoptado pola Comisión Europea.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

1. Quedan derrogadas, desde a entrada en vigor desta disposición, as seguintes 
normas:

a) O Real decreto 401/1996, do 1 de marzo, polo que se establecen as condicións 
para a introdución no territorio nacional de determinados organismos nocivos, vexetais, 
produtos vexetais e outros obxectos, con fins de ensaio, científicos e para a actividade de 
selección de variedades.

b) O Real decreto 1190/1998, do 12 de xuño, polo que se regulan os programas 
nacionais de erradicación ou control de organismos nocivos dos vexetais aínda non 
establecidos no territorio nacional.

c) O Real decreto 58/2005, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas de 
protección contra a introdución e difusión no territorio nacional e da Comunidade Europea 
de organismos nocivos para os vexetais ou produtos vexetais, así como para a exportación 
e tránsito cara a países terceiros, a excepción das disposicións seguintes conforme o 
disposto na disposición transitoria deste real decreto e ata a data establecida no punto 2 
desta disposición:

1.º O artigo 1.5.
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2.º No artigo 2, punto 1: parte introdutoria e as alíneas g), i), j), k), l), m), n), o), p) e q).
3.º O artigo 7.6.
4.º Os artigos 8, 10, 11, e 12.

d) O Real decreto 637/2006, do 26 de maio, polo que se establece o programa 
nacional de erradicación e control do fungo Fusarium circinatum Niremberg et O’Donnell.

e) A Orde do 28 de febreiro de 1986, relativa á loita contra o piollo de San Xosé en 
aplicación da Directiva 69/466/CEE do Consello, do 8 de decembro de 1969, relativa á loita 
contra o piollo de San Xosé.

f) A Orde do 31 de xaneiro de 1994 pola que se establecen as modalidades dos 
estudos que se vaian realizar no marco do recoñecemento pola Unión Europea das zonas 
protexidas en España expostas a riscos fitosanitarios específicos.

g) A Orde do 15 de febreiro de 1994 pola que se establecen normas para a circulación 
de determinados vexetais, produtos vexetais e outros obxectos por unha zona protexida e 
para a circulación de tales vexetais, produtos vexetais e outros obxectos procedentes de 
tal zona protexida dentro dela.

h) A Orde do 1 de marzo de 1995 pola que se establece o procedemento de 
notificación de interceptación de envíos ou organismos procedentes de terceiros países 
que presenten un perigo fitosanitario inminente.

i) A Orde do 20 de febreiro de 1997 pola que se regula a autorización e o desenvolvemento 
das inspeccións fitosanitarias que se vaian efectuar nos almacéns de envasado para a 
exportación e reexportación a países terceiros de vexetais e produtos vexetais.

j) A Orde APA/208/2005, do 2 de febreiro, relativa aos controis de identidade e 
fitosanitarios que se poden levar a cabo nun lugar distinto do punto de entrada na 
Comunidade Europea.

k) A Orde ARM/605/2009, do 6 de marzo, pola que se establecen medidas específicas 
para a aplicación da Decisión 2007/365/CE da Comisión, do 25 de maio de 2007, pola que 
se adoptan medidas de emerxencia para evitar a introdución e propagación na comunidade 
de «Rhynchophorus ferrugineus» (Olivier) e medidas especiais de protección, a excepción 
do artigo 3 «medidas especiais de protección para os palmeirais históricos de Elche, 
Orihuela e Alacante».

l) A Orde APM/21/2017, do 20 de xaneiro, pola que se establecen medidas 
específicas de prevención en relación coa bacteria Xylella fastidiosa (Wells et al.).

2. Así mesmo, quedará derrogada, con efectos a partir do 1 de xaneiro de 2022, a 
seguinte normativa:

a) A Orde do 28 de febreiro de 1986, relativa á loita contra a sarna verrugosa das 
patacas, en aplicación da Directiva 69/464/CEE do Consello das Comunidades Europeas.

b) A Orde do 22 de marzo de 1994, relativa á loita contra a necrose bacteriana da 
pataca, en aplicación da Directiva 93/85/CEE do Consello das Comunidades Europeas.

c) O Real decreto 1644/1999, do 22 de outubro, sobre o control do organismo nocivo 
denominado Ralstonia solanacearum (Smith) Yabouchi et al.

d) O Real decreto 920/2010, do 16 de xullo, polo que se establece o programa 
nacional de control dos nematodos do quiste da pataca.

3. Quedarán derrogados o 13 de decembro de 2022 ou, se for o caso, nunha data 
anterior que se determinará nun acto delegado adoptado pola Comisión Europea, o 
artigo 1.5, no artigo 2.1 a parte introdutoria e as alíneas g), i), j), k), l), m), n), o), p) e q), o 
artigo 7.6, e os artigos 8, 10, 11 e 12, do Real decreto 58/2005, do 21 de xaneiro.
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Disposición derradeira primeira. Modificación da Orde do 12 de marzo de 1987 pola que 
se establecen para as illas Canarias as normas fitosanitarias relativas á importación, 
exportación e tránsito de vexetais e produtos vexetais.

Engádese un novo punto 4 ao artigo noveno da Orde do 12 de marzo de 1987, pola 
que se establecen para as illas Canarias as normas fitosanitarias relativas á importación, 
exportación e tránsito de vexetais e produtos vexetais, co seguinte contido:

«4. En caso de incumprimento do previsto nesta orde, será de aplicación o 
réxime de infraccións e sancións previsto na Lei 43/2002, do 20 de novembro, sen 
prexuízo das responsabilidades civís, penais ou doutra orde que poidan concorrer.»

Disposición derradeira segunda. Título competencial.

Este real decreto dítase ao abeiro do disposto no artigo 149.1.13ª da Constitución, que 
atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de bases e coordinación da 
planificación xeral da actividade económica. Exceptúase do anterior a regulación relativa 
a intercambios con terceiros países, que se dita ao abeiro do artigo 149.1.10.ª da 
Constitución, que atribúe ao Estado competencia exclusiva en materia de réxime aduaneiro 
e arancelario e comercio exterior.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 24 de agosto de 2021.

FELIPE R.

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación,
LUIS PLANAS PUCHADES
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