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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

6948 Reial decret 578/2017, de 12 de juny, pel qual es modifiquen el 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; 
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, i el Reial decret 280/1994, de 18 de febrer, 
pel qual s’estableixen els límits màxims de residus de plaguicides i el seu 
control en determinats productes d’origen vegetal.

En les últimes dècades, la Unió Europea 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 altres disposicions, que es 
denominen en conjunt «Paquet d’higiene», entre les quals interessen, pel fet d’afectar la 
producció primària agrícola, el Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, i el 
Reglament (CE) núm. 183/2005, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener 
de 2005, pel qual es fixen requisits en matèria d’higiene dels pinsos.

Entre altres qüestions, el Reglament (CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 29 d’abril de 2004, estableix les condicions que han de complir les explotacions 
agràries en matèria d’higiene. Els estats membres han de supervisar el correcte compliment 
de les obligacions esmentades mitjançant programes de control oficial, els programes 
esmentats han de complir els requisits recollits en 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, i el Reglament (CE) 
núm. 2073/2005, de la Comissió, de 15 de novembre de 2005, relatiu als criteris 
microbiològics aplicables als productes alimentaris.

D’altra banda, després del brot de toxiinfecció alimentària causat per Escherichia coli 
al maig del 2011 a la Unió Europea, el consum de brots es va identificar com l’origen més 
probable de la crisi alimentària esmentada. Aquest fet va determinar que l’Autoritat 
Europea de Seguretat Alimentària («EFSA») emetés un dictamen científic sobre el risc 
provocat per Escherichia coli productor de toxina Shiga i per altres bacteris patògens en 
llavors i en llavors germinades, a l’octubre del 2011. En aquest dictamen, l’EFSA va 
assenyalar que la font inicial més probable de la crisi alimentària abans esmentada és la 
contaminació de les llavors amb bacteris patògens, i que aquests bacteris presents en les 
llavors es poden multiplicar durant la germinació i ser un risc per a la salut pública a causa 
de l’alta humitat i de les temperatures favorables que s’assoleixen durant aquesta.

A fi d’evitar o reduir els possibles riscos de contaminació de les llavors germinades, i 
assegurar així la protecció de la salut pública a la Unió Europea, tenint en compte el 
dictamen de l’EFSA esmentat, es van aprovar al març del 2013 el Reglament d’Execució 
(UE) núm. 208/2013, de la Comissió, d’11 de març de 2013, sobre requisits en matèria de 
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traçabilitat dels brots i de les llavors destinades a la producció de brots; i els Reglaments 
(UE) núm. 209/2013, de la Comissió, d’11 de març de 2013, que modifica el Reglament 
(CE) núm. 2073/2005, de la Comissió, de 15 de novembre de 2005, pel que fa als criteris 
microbiològics per als brots i les normes de mostreig per a les canals d’aus de corral i la 
carn fresca d’aus de corral; 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, de 29 d’abril de 2004, i 
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.

Sense perjudici de l’eficàcia i aplicabilitat directa de tota la reglamentació esmentada, 
es va fer necessari dictar disposicions específiques per a l’aplicació a Espanya d’aquesta. 
Per a això es van aprovar 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, i el 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.

A l’article 6 del Reial decret 9/2015, de 16 de gener, es crea el Programa de control 
oficial de la producció primària agrícola, el qual també abraça les tasques de control 
oficial per verificar el correcte compliment de les obligacions que estableix el Reial 
decret 379/2014, de 30 de maig.

Amb la finalitat d’aplicar el Programa de control oficial esmentat, és necessari enumerar 
i, si s’escau, designar els laboratoris nacionals de referència, per la qual cosa és procedent 
modificar el Reial decret 9/2015, de 16 de gener. Els laboratoris esmentats s’inclouen en 
l’annex II, que podrà ser modificat per ordre ministerial.

Igualment, es modifica 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, amb la finalitat que els laboratoris de l’àmbit del Programa de control oficial quedin 
recollits dins del mateix instrument normatiu. Així, l’article 7.1 del Reial decret 379/2014, de 
30 de maig, queda sense contingut.

A fi d’evitar dispersió normativa, és procedent, a més, derogar l’Ordre APA/1964/2005, 
de 6 de juny, per la qual es designen laboratoris de referència en matèria d’anàlisi de 
productes fitosanitaris i dels seus residus, i incorporar-ne el contingut al Reial 
decret 9/2015, de 16 gener. L’Ordre esmentada donava compliment al que estableix 
l’article 47.4 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

D’altra banda, a causa de l’actualització dels procediments de control que ha tingut lloc 
en els últims anys, propiciada per la nova legislació existent en la matèria i per indicacions 
concretes d’institucions comunitàries, s’ha deixat de realitzar la vigilància de residus de 
productes fitosanitaris en origen, per la qual cosa també és procedent derogar l’apartat 
primer de l’article 6 del Reial decret 280/1994, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els 
límits màxims de residus de plaguicides i el seu control en determinats productes d’origen 
vegetal.

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 i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, i de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb l’aprovació prèvia del 
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 9 de juny de 2017,
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DISPOSO:

Article únic. Modificació del 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.

El 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, queda 
modificat de la manera següent:

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, que queda redactat de la manera següent:

«1. Anualment els agricultors han de notificar a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma tota la informació recollida en l’annex I d’aquest Reial decret 
als efectes de la seva inscripció en el Registre general de la producció agrícola 
(REGEPA). La declaració esmentada s’ha de produir en el mateix període en el qual 
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.»

Dos. S’afegeix un article 6 bis amb la redacció següent:

«Article 6 bis. Laboratoris nacionals de referència.

1. El laboratori nacional de referència en l’àmbit del Programa de control oficial 
de la producció primària agrícola per a l’anàlisi de formulats de productes 
fitosanitaris, residus de tractaments fitosanitaris i metalls pesants en qualsevol tipus 
de mostres de producte vegetal és el que figura en la part A de l’annex II.

2. El laboratori nacional de referència en totes les actuacions de control 
oficial, en l’àmbit del Programa de control oficial de la producció primària agrícola, 
en les quals sigui necessari analitzar mostres de qualsevol tipus de producte 
vegetal, sòl o aigua, en relació amb Salmonella, Listeria monocytogenes i 
Escherichia coli, incloent-hi l’E. coli verotoxigènic (VTEC), és el que figura en la part 
B de l’annex II.

3. El laboratori nacional de referència per als estudis sota bones pràctiques de 
laboratori (BPL) encaminats a l’establiment de límits màxims de residus, incloent-hi 
protocols d’assajos, anàlisis i altres comeses que, per a aquest mateix fi, li puguin 
ser encomanats de conformitat amb la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat 
vegetal, és el que figura en la part C de l’annex II. Per a la comanda de les comeses 
esmentades, la Secretaria General d’Agricultura i Alimentació ha d’elaborar i 
subscriure, si s’escau, el conveni corresponent.

4. Les funcions dels laboratoris nacionals de referència previstos en els 
apartats 1 i 2 són les establertes en l’apartat 2 de l’article 33 de la Llei 17/2011, de 5 
de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.»

Tres. S’afegeix un article 6 ter amb la redacció següent:

«Article 6 ter. Laboratoris per al Programa de vigilància de la comercialització de 
productes fitosanitaris i per al Programa de control oficial de la producció 
primària agrícola.

Correspon a les diferents administracions públiques, en l’àmbit de les seves 
competències respectives, la designació dels laboratoris oficials o oficialment 
reconeguts per a la realització de les anàlisis de les mostres preses en el marc 
d’aquests programes.

Quan sigui procedent, i com a suport a la realització de les anàlisis de les 
mostres oficials efectuades per les comunitats autònomes en l’àmbit dels programes 
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esmentats, el laboratori inclòs en la part A de l’annex II realitzarà les anàlisis i els 
assajos qualitatius i quantitatius de substàncies actives i els seus preparats, realitzat 
en compliment de l’article 68 del 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, a més de realitzar les anàlisis arbitrals, i participarà en els 
programes coordinats de la Unió Europea, en la selecció i elaboració de mètodes i 
altres comeses que, de conformitat amb la Llei 43/2002, de 20 de novembre, li 
puguin ser encomanats.»

Quatre. Es modifica la disposició final tercera, que queda modificada de la manera 
següent:

«Disposició final tercera. Facultat de modificació.

Es faculta les persones titulars dels ministeris d’Agricultura i Pesca, 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 I per a la seva adaptació a 
les modificacions que introdueixi la normativa comunitària.

Així mateix, es faculta el titular del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i 
Medi Ambient, per modificar, en l’àmbit de les seves competències, el contingut de 
l’annex II.»

Cinc. Se substitueix l’annex per l’annex I, amb el contingut següent:

«ANNEX I

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 vies de comunicació següents és 

obligatòria: 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 d’aquestes. *
Superfície (ha).
Conreu present.

Autocontrols. De manera voluntària es pot indicar si l’explotació agrícola fa algun 
tipus d’autocontrol.

Venda directa al consumidor final **. S’ha d’indicar si l’explotació agrícola ven 
directament al consumidor, i es pot notificar aquesta informació de manera 
independent de la indicada a l’article 4.3.

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.

** Han de facilitar aquesta informació les explotacions que realitzin qualsevol forma de transferència, a títol 
onerós o gratuït, realitzada directament pel productor a la persona consumidora final.»
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Sis. S’afegeix l’annex II amb el contingut següent:

«ANNEX II

Part A.

Laboratori Arbitral Agroalimentari del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, situat a la ctra. d’A Coruña, km 10,700 (Madrid).

Part B.

Fundació Centre Tecnològic Agroalimentari de Lugo (CETAL).

Part C.

Laboratori d’Anàlisi de Residus de Plaguicides de la Universitat Jaume I de 
Castelló.»

Disposició addicional única. Contenció de la despesa pública.

El que disposa aquest Reial decret no ha de suposar un increment de dotacions, ni de 
retribucions ni d’altres despeses de personal.

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, i que encara no hagin proporcionat a l’òrgan o ens competent 
de la comunitat autònoma o de les ciutats amb Estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla la 
totalitat de la informació recollida en l’annex I del 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, segons el que estableixen els apartats 1, 2 i 3 de 
l’article 4 del Reial decret esmentat, disposen d’un termini màxim de sis mesos per fer-ho 
des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, perquè les dites dades s’inscriguin en el 
REGEPA.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre APA/1964/2005, de 6 de juny, per la qual es designen 
laboratoris de referència en matèria d’anàlisi de productes fitosanitaris i els seus 
residus, així com l’apartat 1 de l’article 7 del 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. Igualment queda derogat l’apartat 1 de l’article 6 del 
Reial decret 280/1994, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els límits màxims de 
residus de plaguicides i el seu control en determinats productes d’origen vegetal.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 12 de juny de 2017.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència 
i per a les Administracions Territorials,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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