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s’escau, sigui sensiblement superior al mitjà dels inclosos 
en la seva mateixa classe de sòl.

5. El que disposa aquesta Llei s’aplica sense perju-
dici dels règims civils, forals o especials, allà on hi hagi.

Disposició final segona. Delegació legislativa.

Es delega en el Govern, per un any a comptar de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, la potestat de dictar un Reial 
decret legislatiu que refongui el text d’aquesta i els pre-
ceptes que queden vigents del Reial decret legislatiu 1/
1992, de 26 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, i s’ha d’acla-
rir, regularitzar i harmonitzar la terminologia i el contingut 
dispositiu d’aquest als d’aquesta Llei.

Disposició final tercera. Desplegament.

S’autoritza el Govern per procedir, en el marc de les 
seves atribucions, al desplegament d’aquesta Llei.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de juliol de 2007.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 28 de maig de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 10705 ORDRE APA/1470/2007, de 24 de maig, per la 
qual es regula la comunicació de comercialit-
zació de determinats mitjans de defensa fitosa-
nitària. («BOE» 128, de 29-5-2007.)

El capítol IV del títol III de la Llei 43/2002, de 20 de 
novembre, de sanitat vegetal, regula la comercialització i 
utilització dels organismes de control biològic i altres mit-
jans de defensa fitosanitària diferents dels productes fito-
sanitaris. Les normes que regulen els productes fitosani-
taris, cada vegada més exigents i restrictives, i la 
progressió de l’agricultura ecològica, en la qual el seu ús 
està molt limitat, determinen la importància d’aquests 
altres mitjans per controlar o mitigar els danys que poden 
produir les plagues dels conreus.

D’altra banda, hi ha productes de diferent naturalesa, 
com determinades feromones, que poden millorar de 
diferents formes l’eficiència de les activitats fitosanitàries, 
o altres que poden afavorir que els conreus desenvolupin 
vigor o tolerància davant de patògens o a condicions 
ambientals adverses, com els denominats fortificants 
o fitofortificants, anteriorment catalogables com a fer-
tilitzants, que amb l’entrada en vigor del Reial decret 
824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants, han 
quedat exclosos d’aquesta normativa, per la qual cosa 
correspon establir les disposicions necessàries per enqua-
drar-los com a altres mitjans de defensa fitosanitària.

La recent proliferació d’aquests mitjans, substitutius 
dels productes fitosanitaris, que cal controlar, requereix 
regular la comunicació a què es refereixen els articles 44 i 
45 de l’esmentada Llei 43/2002, de 20 de novembre, així 
com el seu registre, cosa que és objecte de la present 
Ordre.

Se n’exclouen els organismes de control biològic exò-
tics, pel que fa a la comunicació, perquè la seva comerci-
alització està condicionada a l’autorització prèvia con-
forme al que estableix l’article 44 de la Llei 43/2002, de 20 
de novembre.

En l’elaboració d’aquesta Ordre han estat consultades 
les comunitats autònomes i les entitats representatives 
dels sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. L’objecte d’aquesta Ordre és regular les comunica-
cions de comercialització dels mitjans de defensa fitosani-
taris, a què es refereixen els articles 44 i 45 de la Llei 
43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, així com 
el seu registre per a coneixement de les administracions 
públiques i de qualssevol altres parts interessades.

2. Estan inclosos en el seu àmbit d’aplicació els 
organismes de control biològic, les trampes i altres mit-
jans o dispositius per al control de plagues, així com els 
productes no fitosanitaris que puguin afavorir que els 
conreus desenvolupin vigor o resistències davant de 
patògens o de condicions ambientals adverses, o perme-
tin mitigar d’una altra manera els estralls que puguin 
causar.

3. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
Ordre:

a) Els productes fitosanitaris.
b) Els fertilitzants.
c) Els organismes de control biològic exòtics, pel 

que fa a la comunicació.
d) Els mitjans d’aplicació dels productes fitosanita-

ris, sotmesos a normativa específica.

Article 2. Comunicació de comercialització.

1. Els operadors que produeixin o siguin responsa-
bles de la posada al mercat d’organismes de control bio-
lògic, productes, dispositius o altres mitjans compresos 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre han de presentar 
una comunicació de comercialització específica per a 
cadascun d’aquests productes, organismes, dispositius o 
mitjans.

2. A la comunicació, que ha de contenir com a mínim 
la informació relativa a la identitat i característiques espe-
cífiques del mitjà de defensa fitosanitària de què es tracti, 
que figura a l’annex d’aquesta Ordre, s’hi ha d’adjuntar 
l’etiqueta, les instruccions d’ús o qualsevol altra informa-
ció amb què es pretengui comercialitzar, la documentació 
tècnica existent que li correspongui, així com el justificant 
del pagament de les taxes fitosanitàries conforme a l’arti-
cle 67 de la dita Llei 43/2002, de 20 de novembre.

3. Les comunicacions s’han d’adreçar a:

a) La Direcció General d’Agricultura del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en cas que es refereixin 
a organismes de control biològic.

b) L’òrgan competent de la comunitat autònoma on 
tingui el domicili social l’operador interessat, per a les 
comunicacions restants.

4. Les comunitats autònomes han de trametre a la 
Direcció General d’Agricultura del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació les comunicacions rebudes conforme 
a l’apartat 3.b), acompanyades d’un informe sobre la utili-
tat i comportament del mitjà de defensa fitosanitària de 
què es tracti.
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La tramesa de les sol·licituds amb els informes corres-
ponents s’ha de produir en el termini d’un mes, a comptar 
de l’endemà de la recepció.

5. S’ha de procedir de la mateixa forma que per a la 
posada al mercat quan es pretenguin introduir modifica-
cions al mitjà de defensa fitosanitari comercialitzat o cor-
respongui revisar la seva condició de comercialitzable 
sense autorització prèvia.

Article 3. Comercialització i registre.

1. Una vegada efectuada la comunicació a què es 
refereix l’article anterior, l’operador pot comercialitzar el 
mitjà de defensa fitosanitari corresponent.

No obstant això, si posteriorment s’adverteix que no 
es tracta d’un dels mitjans als quals és aplicable el requisit 
de la comunicació prèvia, l’operador n’ha de suspendre la 
comercialització i l’ha de retirar del mercat, a requeriment 
de la Direcció General d’Agricultura.

2. La Direcció General d’Agricultura ha d’inscriure en 
el Registre oficial de productes i material fitosanitari els 
mitjans de defensa fitosanitaris comunicats pels opera-
dors conforme a l’article 2.

3. En la inscripció en el Registre s’han de fer constar 
les dades relatives als punts 2, 3, 4, 5 i 7 de l’annex, amb 
excepció de les relatives al punt 4 que puguin constituir 
secret industrial o comercial, i la informació s’ha de man-
tenir en un sistema informatitzat per facilitar-ne la con-
sulta pública. Així mateix, sobre les dades registrals es 
poden emetre les corresponents certificacions o notes 
simples a sol·licitud dels interessats.

4. La Direcció General d’Agricultura ha de revisar les 
inscripcions quan:

a) S’estableixi per reglament l’exigència de nous 
requisits per l’avanç dels coneixements científics i tèc-
nics.

b) S’adverteixi l’existència de riscos per a les perso-
nes o els animals, o per al medi ambient.

c) La informació en què s’hagin sustentat contingui 
elements falsos o enganyosos.

d) Els mitjans de defensa fitosanitaris que es comer-
cialitzin no responguin a les característiques o especifica-
cions declarades en la comunicació a què es refereix l’ar-
ticle 2.

La revisió de les inscripcions, la iniciació de la qual 
s’ha de notificar als operadors afectats, pot tenir com a 
conseqüències el manteniment, la modificació, la suspen-
sió o l’anul·lació de les inscripcions.

5. Sense perjudici dels controls oficials que, con-
forme a la Llei 43/2002, de 20 de novembre, es realitzin 
sobre la producció, comercialització i utilització dels mit-
jans de defensa fitosanitaris, la Direcció General d’Agri-
cultura ha de desenvolupar, si s’escau coordinant-se amb 
els òrgans competents dels ministeris de Sanitat i Con-
sum i de Medi Ambient, un programa de seguiment de les 
inscripcions als efectes que preveu l’apartat anterior, i per 
a això ha de requerir als operadors afectats la documenta-
ció justificativa corresponent.

Disposició transitòria. Mitjans actualment comercialit-
zats.

Les comunicacions corresponents als mitjans de 
defensa fitosanitaris afectats per la present Ordre, que 
s’estiguin comercialitzant actualment, s’han de presentar 
en el termini de dos mesos comptats a partir de la seva 
entrada en vigor.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 24 de maig de 2007.–La ministra d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana.

ANNEX

Informació mínima que han de contenir les comunica-
cions i sol·licituds relatives al registre d’un mitjà de 

defensa fitosanitari

1. Objecte de la comunicació, especificant si es refe-
reix a:

a) La inscripció en el Registre.
b) La modificació d’inscripció.
c) La petició de certificat registral.
d) La baixa en el Registre.
2. Classe de mitjà de defensa fitosanitari:
a) Un organisme de control biològic.
b) Un organisme d’una altra naturalesa.
c) Un producte.
d) Una trampa o un altre dispositiu.

3. Denominació comercial, especificant-ne el nom, la 
marca, etc.

4. Identificació del mitjà de defensa fitosanitari, mit-
jançant la indicació del nom científic, components i tipus 
de preparat, model, etc., segons que correspongui.

5. Productor o fabricant, especificant:

a) Nom i cognoms o raó social.
b) Adreça postal.

6. Ubicació de les instal·lacions de producció, espe-
cificant-ne l’adreça postal.

7. Responsable de la comercialització a Espanya, 
especificant-ne el nom i cognoms o raó social, adreça 
postal i altres dades per a comunicacions (telèfon, fax i 
adreça de correu electrònic).

8. El lloc i la data en què es realitza la comunicació.
9. La responsabilitat, el nom i cognoms i la signatura 

de qui realitza la comunicació. 

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS 

I DE COOPERACIÓ
 10764 APLICACIÓ provisional de l’Acord sobre privi-

legis i avantatges referits a la celebració de 
l’Exposició Internacional «Saragossa 2008» 
subscrit entre el Regne d’Espanya i l’Oficina 
Internacional d’Exposicions, fet a Madrid el 19 
d’abril de 2007. («BOE» 129, de 30-5-2007.)

ACORD SOBRE PRIVILEGIS I AVANTATGES REFERITS A 
LA CELEBRACIÓ DE L’EXPOSICIÓ INTERNACIONAL 
SARAGOSSA 2008, SUBSCRIT ENTRE EL REGNE D’ESPA-
NYA I L’OFICINA INTERNACIONAL D’EXPOSICIONS (OIE)

El Regne d’Espanya i l’Oficina Internacional d’Exposi-
cions (d’ara endavant, l’OIE),


