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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
3377 Reial decret 148/2014, de 7 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 

58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la 
introducció i difusió al territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes 
nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l’exportació i el 
trànsit cap a països tercers, i el Reial decret 1190/1998, de 12 de juny, pel 
qual es regulen els programes nacionals d’eradicació o control d’organismes 
nocius dels vegetals encara no establerts al territori nacional.

En el títol II del Reial decret 1190/1998, de 12 de juny, pel qual es regulen els 
programes nacionals d’eradicació o control d’organismes nocius dels vegetals encara no 
establerts en el territori nacional, es va crear i va regular el Comitè Fitosanitari Nacional, 
com a òrgan de coordinació entre l’Estat i les comunitats autònomes en matèria de sanitat 
vegetal.

L’aplicació de la normativa en matèria de mitjans de defensa sanitaris, en especial de 
l’ús sostenible de productes fitosanitaris, fa necessari ampliar la composició i les funcions 
del Comitè esmentat, i crear grups de treball específics, a més de grups en matèria de 
sanitat vegetal i forestal, grups en els àmbits de mitjans de defensa fitosanitària, higiene i 
traçabilitat, i ampliar per això les seves funcions i facultar-lo per elaborar propostes de 
disposicions, directrius i procediments, en matèria de controls i plans d’acció relatius als 
mitjans de defensa fitosanitaris, la higiene i traçabilitat dels vegetals i productes vegetals, 
així com per assessorar les autoritats competents en les matèries esmentades i en la 
planificació, la coordinació i el seguiment de les actuacions corresponents; promoure la 
coordinació de les actuacions de les comunitats autònomes, a fi d’aconseguir una 
aplicació adequada del control dels mitjans de defensa fitosanitària i de la higiene i 
traçabilitat vegetal i forestal, i elaborar propostes o informes sobre altres matèries relatives 
a les funcions esmentades. Així mateix, es regulen les reunions del Comitè.

Amb aquest conjunt de modificacions s’evita la creació d’òrgans diversos, dins d’un 
context d’austeritat necessària a les administracions.

Així mateix, el Reial decret 1190/1998, de 12 de juny, té com a finalitat regular els 
programes nacionals d’eradicació d’organismes nocius que preveuen els annexos I i II del 
Reial decret 2071/1993, de 26 de novembre, relatiu a les mesures de protecció contra la 
introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat Econòmica Europea 
d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l’exportació i 
trànsit cap a països tercers, que va transposar al nostre ordenament la Directiva 77/93/
CEE, del Consell, de 21 de desembre de 1976, relativa a les mesures esmentades. El 
Reial decret 2071/1993, de 26 de novembre, va ser derogat pel Reial decret 58/2005, 
de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió al 
territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals o 
productes vegetals, així com per a l’exportació i trànsit cap a països tercers, el qual al seu 
torn incorpora les directives sobre aquesta matèria de manera actualitzada i en especial, 
parcialment la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a les 
mesures de protecció contra la introducció en la Comunitat d’organismes nocius per als 
vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de la Comunitat, que 
va derogar la Directiva 77/93/CEE. Per aquest motiu, es considera que la incardinació 
jurídica més lògica de l’òrgan de coordinació Estat-comunitats autònomes, en matèria de 
sanitat i higiene vegetal i forestal, és en el si del Reial decret 58/2005, de 21 de gener.

Per això és procedent derogar els articles 4, 5, 6 i 7 del Reial decret 1190/1998, de 12 
de juny, i s’integra el Comitè Fitosanitari Nacional en el Reial decret 58/2005, de 21 de gener.
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En l’elaboració d’aquest Reial decret s’ha emès l’informe preceptiu del Comitè 
Fitosanitari Nacional i s’han consultat les comunitats autònomes i les entitats 
representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 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 7 
de març de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten 
mesures de protecció contra la introducció i difusió al territori nacional i de la Comunitat 
Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a 
l’exportació i trànsit cap a països tercers.

El Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció 
contra la introducció i difusió al territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes 
nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l’exportació i trànsit cap a 
països tercers, queda modificat de la manera següent:

U. S’afegeix un nou article 18, amb el contingut següent:

«Article 18. Comitè Fitosanitari Nacional.

1. El Comitè Fitosanitari Nacional es constitueix com un òrgan de coordinació, 
adscrit a la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

2. Aquest Comitè es reuneix en sessió plenària, o d’un o diversos dels grups 
de treball que preveu l’apartat 4. El Ple està compost pels membres següents:

a) President: el director general de Sanitat de la Producció Agrària del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

b) Vicepresident: el subdirector general de Sanitat i Higiene Vegetal i Forestal, 
que, en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal, substitueix 
el president.

c) Vocals: un representant de cadascuna de les comunitats autònomes i 
ciutats de Ceuta i Melilla, que decideixin participar en el Comitè.

d) Un funcionari designat pel director general de Sanitat de la Producció 
Agrària d’entre els destinats en llocs de treball adscrits al seu centre directiu per 
actuar com a secretari, amb nivell mínim de cap de Servei.

Una vegada nomenats aquests vocals formen part del Comitè de forma plena i 
actuen amb veu i vot.

Quan així ho consideri oportú el president o el Comitè Fitosanitari Nacional, es 
pot sol·licitar, en relació amb un assumpte determinat, l’assessorament de persones 
alienes a l’assumpte amb una qualificació científica reconeguda, així com la 
col·laboració d’entitats, associacions o agrupacions els interessos de les quals es 
puguin veure afectats.

El Comitè es reuneix en sessió plenària, com a mínim, cada semestre i amb 
caràcter extraordinari sempre que el president ho consideri oportú o quan ho 
sol·liciti una tercera part dels vocals.

3. El Comitè Fitosanitari Nacional té les funcions següents:

a) Estudiar les mesures per a la prevenció, l’eradicació o el control dels 
organismes nocius objecte dels programes nacionals, i informar amb caràcter 
preceptiu els programes nacionals d’eradicació o control de la propagació 
d’organismes nocius.
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b) Seguir l’evolució de la situació dels organismes nocius, objecte d’aquests 
programes, a partir de les dades obtingudes pels òrgans competents de les 
comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, en les seves tasques de control i 
vigilància.

c) Proposar les mesures pertinents, en concret sobre la investigació 
epidemiològica i les mesures de prevenció, eradicació o control.

d) Informar sobre altres aspectes relatius a la política nacional sobre la sanitat 
i higiene vegetal i forestal.

e) Informar de la proposta d’ordre del ministre d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient, per la qual es designen els laboratoris nacionals de referència de 
sanitat vegetal i forestal.

f) Elaborar propostes de disposicions, directrius i procediments, en matèria de 
controls i plans d’acció relatius als mitjans de defensa fitosanitaris, així com 
assessorar les autoritats competents en les matèries esmentades i en la planificació, 
la coordinació i el seguiment de les actuacions corresponents.

g) Promoure la coordinació de les actuacions de les comunitats autònomes, a 
fi d’aconseguir una aplicació adequada del control dels mitjans de defensa 
fitosanitària, així com analitzar els resultats del control dels mitjans de defensa 
fitosanitària i proposar, si s’escau, accions correctores.

h) Elaborar propostes o informes sobre altres matèries relatives als mitjans de 
defensa fitosanitària que li puguin ser encomanats per la normativa vigent o 
requerits pel president, incloent-hi els relacionats amb els requisits establerts per 
països tercers.

i) Coordinar l’aplicació de les mesures o accions establertes en el Pla d’acció 
nacional per a l’ús sostenible de productes fitosanitaris.

j) Elaborar o informar propostes de disposicions, directrius i procediments, en 
matèria d’higiene i traçabilitat vegetal i forestal, així com assessorar les autoritats 
competents en aquestes matèries i en la planificació, la coordinació i el seguiment 
de les actuacions corresponents.

k) Promoure la coordinació de les actuacions de les comunitats autònomes, a 
fi d’aconseguir una aplicació adequada del control de la higiene i traçabilitat vegetal 
i forestal, així com analitzar els resultats d’aquest control i proposar, si s’escau, 
accions correctores.

l) Actuar com a òrgan d’informació entre les administracions en matèria de 
comerç exterior de vegetals i els seus productes en l’àmbit del present Reial decret 
i sense perjudici de les competències del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

m) Totes les que se li atribueixin en matèria de sanitat i higiene vegetal i 
forestal.

4. El Comitè Fitosanitari Nacional té els grups de treball següents:

a) Grup de treball de sanitat vegetal i forestal, que es reuneix per tractar 
qüestions relatives a les funcions que recullen les lletres a), b), c), d) i e) de 
l’apartat 3.

b) Grup de treball de mitjans de defensa fitosanitària, que es reuneix 
específicament per tractar qüestions relatives a les funcions que recullen les lletres 
f), g), h) i i) de l’apartat 3.

c) Grup de treball d’higiene i traçabilitat vegetal i forestal, que es reuneix 
específicament per tractar qüestions relatives a les funcions que recullen les lletres 
j) i k) de l’apartat 3.

d) Grup de treball de comerç exterior, que es reuneix específicament per 
tractar qüestions relatives a les funcions que recull la lletra l) de l’apartat 3.

El Comitè pot acordar la creació d’altres grups de treball per a la funció que 
preveu la lletra m) de l’apartat 3.
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Els grups de treball esmentats reprodueixen la composició i la periodicitat de 
reunions previstes per al Ple del Comitè.

5. El Comitè Fitosanitari Nacional pot establir les seves pròpies normes de 
funcionament, sense perjudici de l’aplicació, en el que aquelles no preveuen, del 
que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.»

Dos. S’afegeix una disposició addicional tercera, amb el contingut següent:

«Disposició addicional tercera. No-increment de la despesa pública.

1. El funcionament del Comitè Fitosanitari Nacional no ha de suposar cap 
increment de la despesa pública, i s’ha d’atendre amb els mitjans personals i 
materials existents en el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

2. Els seus membres o assistents no perceben cap remuneració, 
indemnització o dieta per l’exercici de les seves funcions.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroguen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reial decret 1190/1998, de 12 de juny, pel qual 
es regulen els programes nacionals d’eradicació o control d’organismes nocius dels 
vegetals encara no establerts al territori nacional.

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, 7 de març de 2014.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
MIGUEL ARIAS CAÑETE
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