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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
12345 Ordre ICT/920/2018, de 30 d’agost, sobre règim d’autorització i control 

d’importació de llavors de cànem no destinades a la sembra.

El funcionament i desenvolupament de l’organització comuna de mercats en el sector 
del lli i el cànem destinats a la producció de fibres exigeix amb caràcter general un règim 
de control del comerç amb tercers països dels productes esmentats.

En concret, perquè els conreus il·lícits de cànem no pertorbin el mercat del cànem 
destinat a la producció de fibres, és necessari la realització de controls de les importacions 
de cànem i de llavors de cànem a fi de cerciorar-se que els productes esmentats ofereixen 
garanties quant al contingut de tetrahidrocannabinol.

A més, la importació de llavors de cànem no destinades a la sembra s’ha de sotmetre 
a un règim de control estricte que reguli l’autorització dels importadors en qüestió de 
manera que, si se subjecten els certificats a unes condicions comunes i d’acord amb un 
principi d’assistència mútua, es puguin prevenir i evitar els casos de frau i les irregularitats 
en la seva comercialització.

El Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes 
agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) 
núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, estableix a l’article 189 disposicions especials 
aplicables a la importació de cànem. Aquestes disposicions determinen la necessitat que 
les llavors de cànem no destinades a sembra siguin importades únicament per importadors 
autoritzats per l’Estat membre, a fi de garantir que no es destinen a la sembra.

Aquest marc regulador es completa amb el que preveu el Reglament delegat 
(UE) 2016/1237, de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que complementa el Reglament 
(UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les disposicions 
d’aplicació del règim de certificats d’importació i exportació, i el Reglament (UE) 
núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes relatives a 
l’alliberament i l’execució de les garanties constituïdes per als certificats esmentats, que 
modifica els reglaments (CE) núm. 2535/2001, (CE) núm. 1342/2003, (CE) núm. 2336/2003, 
(CE) núm. 951/2006, (CE) núm. 341/2007 i (CE) núm. 382/2008 de la Comissió i que 
deroga els reglaments (CE) núm. 2390/98, (CE) núm. 1345/2005, (CE) núm. 376/2008 i 
(CE) núm. 507/2008 de la Comissió.

Convé assenyalar que aquest últim Reglament (CE) núm. 507/2008 de la Comissió, 
de 6 de juny de 2008, contenia les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 
núm. 1673/2000 del Consell, pel qual s’establia l’organització comuna de mercats en el 
sector del lli i el cànem destinats a la producció de fibres, a l’article 5 del qual es regulava 
el règim de control del comerç amb tercers països.

Tenint en compte aquesta última previsió reglamentària es va dictar l’Ordre 
ITC/426/2008, de 13 de febrer, sobre règim de control d’importació de llavors de cànem no 
destinades a la sembra. L’article tercer d’aquesta Ordre preveia la creació d’un Registre 
d’importadors autoritzats de llavors de cànem no destinades a la sembra (RISCA), 
dependent de la Secretaria General de Comerç Exterior, en el qual s’inclourien els 
importadors que, per una resolució dictada a aquest efecte, fossin autoritzats.

L’objecte d’aquesta Ordre és, d’una banda, millorar el règim d’autorització i control 
d’importació de llavors de cànem no destinades a la sembra simplificant la normativa 
nacional pel que fa al sistema d’autorització d’importadors mitjançant l’eliminació del 
RISCA i, de l’altra, actualitzar les referències a la legislació europea i a les autoritats 
nacionals competents a Espanya per a la realització dels controls a la importació de cànem 
i per a l’expedició dels certificats corresponents.
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L’adopció d’aquesta Ordre respon als principis de bona regulació, de conformitat amb 
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. Des del punt de vista dels principis de necessitat i eficàcia, amb 
aquesta disposició se simplifica el sistema d’autorització d’importadors, deixa d’existir el 
RISCA, i s’actualitzen tant les mencions a la reglamentació comunitària vigent, com les de 
les autoritats nacionals competents a Espanya per a la realització dels controls a la 
importació de cànem i per a l’expedició dels certificats d’importació corresponents. Quant 
al principi de proporcionalitat, la disposició conté la regulació imprescindible per atendre la 
necessitat perseguida, amb una simplificació dels tràmits administratius. Així mateix, la 
norma incrementa la seguretat jurídica dels operadors en aquest àmbit d’activitat, i 
possibilita que les autoritats administratives puguin complir de manera més efectiva les 
seves funcions. Finalment, és conforme a les exigències dels principis de transparència i 
d’eficiència, no només perquè es disminueixen càrregues administratives, sinó perquè 
s’estableix un marc clar d’actuació per a tots els operadors.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Funció Pública, i 
d’acord amb el Consell d’Estat,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordre té per objecte establir el sistema d’autorització i control a la importació 
a Espanya per a llavors de cànem no destinades a la sembra.

Article 2. Requisits generals.

1. Les llavors de cànem no destinades a la sembra només les poden importar a 
Espanya importadors que hagin estat autoritzats per la Sub-direcció General de Comerç 
Internacional de Mercaderies de la Direcció General de Política Comercial i Competitivitat, 
dependent de la Secretaria d’Estat de Comerç.

2. L’obtenció d’aquesta autorització és imprescindible per a l’expedició del certificat 
d’importació (AGRIM) que preveu l’annex, part I, del Reglament delegat (UE) 2016/1237 
de la Comissió, de 18 de maig de 2016, que complementa el Reglament (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les disposicions 
d’aplicació del règim de certificats d’importació i exportació, i el Reglament (UE) 
núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les normes relatives a 
l’alliberament i l’execució de les garanties constituïdes per als certificats esmentats, que 
modifica els reglaments (CE) núm. 2535/2001, (CE) núm. 1342/2003, (CE) núm. 2336/2003, 
(CE) núm. 951/2006, (CE) núm. 341/2007 i (CE) núm. 382/2008 de la Comissió i que 
deroga els reglaments (CE) núm. 2390/98, (CE) núm. 1345/2005, (CE) núm. 376/2008 i 
(CE) núm. 507/2008 de la Comissió. Aquest certificat d’importació és necessari per al 
despatx de lliure pràctica en duana.

Article 3. Sol·licitud de qualificació com a importador autoritzat.

1. Per obtenir la condició d’importador autoritzat de conformitat amb el que disposa 
l’article 189 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre, pel qual es crea l’organització comuna de mercats dels productes 
agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, 
(CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, l’interessat ha de presentar la sol·licitud que 
figura a l’annex I, adreçada a la Sub-direcció General de Comerç Internacional de 
Mercaderies, i ho pot fer a través dels registres de la Xarxa Territorial de Comerç, i 
acompanyar-la amb la documentació següent:

a) Memòria descriptiva de les instal·lacions de l’importador i de les instal·lacions dels 
operadors destinataris de la mercaderia importada que igualment facin operacions sobre 
la mercaderia esmentada.
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b) Informe descriptiu detallat de les operacions a les quals l’importador o, si s’escau, 
els operadors destinataris de la mercaderia sotmetran les llavors de cànem importades, 
amb indicació expressa del rendiment de la primera matèria, és a dir, de la quantitat de 
producte final obtingut respecte a la unitat de primera matèria, expressat en percentatge.

c) Compromís escrit de tercers (operadors destinataris de la mercaderia importada a 
què es refereixen els subapartats anteriors) de facilitar l’accés dels inspectors oficials 
actuants a les instal·lacions d’aquells, així com de facilitar la documentació sol·licitada en 
el transcurs dels controls.

d) En el cas de persones jurídiques, còpia autèntica de l’escriptura social de 
l’empresa importadora, així com de les possibles modificacions d’aquesta o dels seus 
Estatuts, inscrita en el Registre Mercantil.

e) En el cas de persones físiques, declaració jurada de no haver estat condemnat per 
delictes contra la salut pública o tràfic de drogues.

2. De conformitat amb el que preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació es pot 
tramitar per via electrònica a través del registre electrònic del Ministeri d’Indústria, Comerç 
i Turisme o de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de Comerç, i és obligatori l’ús 
d’aquest mitjà per a persones jurídiques.

3. L’Administració pot requerir en el moment de presentació de les sol·licituds o en 
qualsevol moment de la seva tramitació o de l’actuació de control que preveu aquesta 
Ordre, i als efectes de comprovació de les dades d’identificació, la targeta del NIF o del 
número d’IVA intracomunitari quan es tracti d’una persona jurídica, o qualsevol altre 
document que permeti comprovar la identitat del sol·licitant. Es pot sol·licitar igualment 
l’acreditació d’identitat de la persona que figura en representació de l’entitat jurídica, així 
com el document que acrediti suficientment les facultats de representació. L’exhibició dels 
documents esmentats es pot substituir per la presentació de còpies autèntiques d’aquests, 
de conformitat amb l’article 27.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

4. En tot cas, en la tramitació de les sol·licituds cal atenir-se al que disposa la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Article 4. Resolució d’autorització d’importadors.

1. Una vegada comprovat el compliment dels compromisos que estableix l’annex I, la 
Sub-direcció General de Comerç Internacional de Mercaderies ha d’emetre, si s’escau, 
una resolució administrativa aprovatòria de l’importador autoritzat.

2. El termini màxim de resolució i notificació és de sis mesos des de la data en què 
la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l’Administració, sense perjudici 
de l’aplicació, si s’escau, del que preveu l’article 22 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sobre 
suspensió del termini màxim per resoldre-ho.

3. Si transcorregut aquest termini no s’ha notificat cap resolució expressa, la 
sol·licitud s’entén estimada per silenci administratiu.

4. La resolució d’autorització no posa fi a la via administrativa. Pot donar lloc a un 
recurs d’alçada davant el titular de la Secretaria d’Estat de Comerç en el termini d’un mes 
des de la seva notificació de conformitat amb el que preveuen els articles 121 i 122 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Article 5. Renúncia i revocació de l’autorització.

1. A petició de l’importador es pot renunciar a l’autorització concedida.
2. Es procedeix a revocar la resolució d’autorització després del procediment oportú 

amb audiència de l’interessat, en els casos següents:

a) Pel desviament de la mercaderia per a operacions diferents de les que preveu el 
compromís emès per l’importador autoritzat quan sol·liciti el certificat AGRIM, i sense 
perjudici de les responsabilitats d’ordre penal o civil que se’n derivin.
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b) Per incompliment de qualsevol dels compromisos adquirits o obligacions derivades 
de la seva condició d’importador autoritzat.

c) Pel transcurs de cinc anys sense que l’importador autoritzat hagi portat a terme 
operacions d’importació de llavors de cànem no destinades a la sembra.

3. La revocació de la resolució no posa fi a la via administrativa i és recurrible en 
alçada davant el titular de la Secretaria d’Estat de Comerç en els mateixos termes que 
assenyala l’article 4.4.

Article 6. Obligacions dels importadors autoritzats.

1. Els importadors que, de conformitat amb el que indiquen els articles 3 i 4, hagin 
obtingut la categoria d’importador autoritzat han de subscriure en cadascuna de les 
operacions comercials d’importació el document de compromís que s’insereix a l’annex II 
i tramitar-lo juntament amb la sol·licitud de certificat d’importació (AGRIM).

2. L’importador autoritzat ha de complir les obligacions derivades del document de 
compromís esmentat, així com les que recull específicament el document de sol·licitud 
d’importador autoritzat de l’annex I.

3. Els agents econòmics tenen l’obligació de facilitar la inspecció amb l’aportació de 
la documentació que els requereixin en qualsevol moment els serveis d’inspecció de les 
direccions territorials i provincials de Comerç o, quan correspongui, els òrgans inspectors 
corresponents de les comunitats autònomes, en l’exercici de les competències relacionades 
amb les finalitats perseguides, i han de permetre als serveis esmentats l’accés a les 
instal·lacions en què s’efectuïn aquestes operacions.

Article 7. Control de la destinació de la mercaderia.

1. Per al control de la destinació de les llavors de cànem importades amb finalitats 
diferents de la sembra, tant les instal·lacions de l’importador autoritzat com les d’altres 
operadors implicats en les operacions han de ser objecte de controls periòdics d’acord 
amb una anàlisi de riscos.

2. Els controls corresponents a l’importador autoritzat els han d’efectuar les direccions 
territorials i provincials de Comerç.

3. Corresponen als òrgans competents de les comunitats autònomes els controls que 
afectin operadors diferents dels importadors autoritzats, com a resultat de transaccions 
comercials posteriors a la de la primera introducció.

4. El que preveuen els apartats 2 i 3 s’entén sense perjudici, en tots dos casos, de les 
funcions generals de policia i prevenció del delicte atribuïdes al Ministeri de l’Interior, o les 
que en aquest àmbit puguin estar atribuïdes a les policies autonòmiques.

Article 8. Denúncia davant altres òrgans de les administracions públiques i de 
l’Administració de justícia.

1. Els serveis d’inspecció de les direccions territorials i provincials de Comerç, sense 
perjudici de l’exercici de les funcions que puguin correspondre a altres òrgans o unitats de 
les diferents administracions públiques, han de formular davant l’òrgan administratiu 
competent en cada cas la denúncia corresponent si, com a resultat de la seva actuació 
inspectora o de control, aprecien indicis de presumpte desviament irregular en la destinació 
de la mercaderia importada, susceptible de constituir infracció administrativa. Això sense 
perjudici de l’obligació de presentar denúncia en els termes de l’article 262 de la Llei 
d’enjudiciament criminal quan els fets coneguts siguin susceptibles de tenir naturalesa 
delictiva.

2. Fins que no es resolguin les actuacions administratives o les causes judicials 
incoades en virtut de la denúncia esmentada, la Sub-direcció General de Comerç 
Internacional de Mercaderies pot revocar cautelarment la resolució aprovatòria de 
l’importador autoritzat afectat per aquestes actuacions.
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3. Es pot entendre com a possible indici de desviament irregular de la mercaderia, als 
efectes de formulació de denúncia pels serveis de control corresponents, no només 
l’apreciació de dades documentals i analítiques en el control que així ho indiquin, sinó 
també:

a) la resistència, l’obstrucció o la negativa dels importadors o dels operadors tercers 
vinculats contractualment a aquests a facilitar l’accés del personal inspector a les seves 
instal·lacions,

b) la demora excessiva o injustificada, o la no-aportació en termini de la informació o 
documentació justificativa que els requereixin els serveis de control.

Disposició addicional primera. Assistència a la inspecció.

En cas de necessitat per a un compliment eficaç de la seva funció, els serveis de 
control de les direccions territorials i provincials de Comerç poden sol·licitar la col·laboració 
de les forces i cossos de la seguretat de l’Estat i dels cossos de policia dependents de les 
comunitats autònomes.

Disposició addicional segona. Cost econòmic.

El desplegament i l’aplicació d’aquesta Ordre no suposa un increment de la despesa 
pública, pel fet que les funcions que s’encarreguen a la Secretaria d’Estat de Comerç i a 
les direccions territorials i provincials que en depenen s’exerceixen amb els mitjans 
humans i tècnics disponibles.

Disposició transitòria única. Operadors inclosos en el RISCA.

Per als operadors inclosos en el Registre d’importadors autoritzats (RISCA) que preveu 
l’Ordre ITC/426/2008, de 13 de febrer, sobre règim de control d’importació de llavors de 
cànem no destinades a la sembra, s’ha d’emetre en el termini de tres mesos una resolució 
aprovatòria automàtica amb la finalitat que es considerin autoritzats als efectes d’aquesta 
Ordre.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre ITC/426/2008, de 13 de febrer, sobre règim de control 
d’importació de llavors de cànem no destinades a la sembra.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.10a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de règim duaner i 
aranzelari i comerç exterior.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor al cap de vint dies de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 30 d’agost de 2018.–La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, María Reyes 
Maroto Illera.
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ANNEX I

Sol·licitud d’autorització com a importador de llavors de cànem amb finalitats 
diferents de la sembra (article 189 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització 

comuna de mercats dels productes agraris)

El Sr. / la Sra. ......................................, amb NIF: ..................., per si mateix/a o com a 
representant de l’empresa amb NIF: ..............., adreça: .............., localitat: .........................., 
província: ..................., CP ............... i adreça de correu electrònic (opcional) ........................

SOL·LICITA

Que se li concedeixi la categoria d’importador autoritzat per a la importació de llavors 
de cànem destinades a finalitats diferents de la sembra.

I en virtut d’això, declara en compliment de l’Ordre ICT/_/2018, de 30 d’agost, sobre 
règim d’autorització i control d’importació de llavors de cànem no destinades a la sembra:

1. Que les llavors de cànem que importi amb finalitats diferents de la sembra seran 
sotmeses únicament a una de les operacions següents, segons es determini amb la 
sol·licitud del certificat d’importació (AGRIM):

a) Condicionament/tractament de manera que en quedi exclòs l’ús per a sembra.
(Indiqueu el tipus de condicionament/tractament: ................................................)
b) Mescla, amb finalitats d’alimentació animal, amb altres llavors que no siguin 

cànem, en una proporció màxima del 15 per cent de cànem en el total de llavors.
c) Exportació a un tercer país.

2. Que les llavors així importades no es derivaran mai a la sembra, ni en la seva 
totalitat ni de manera parcial.

3. Que declararà el robatori, la sostracció o la desaparició de la totalitat o part de les 
llavors importades en el cas que es produeixi, prèvia presentació de la denúncia 
corresponent davant les autoritats policials competents.

4. Que adjuntarà per a cada importació una declaració responsable, de conformitat 
amb el model que estableix oficialment l’annex II.

5. Que presentarà en compliment del compromís esmentat, establert a l’annex II, en un 
termini inferior a 12 mesos des de l’expedició del certificat d’importació corresponent (AGRIM), 
davant la Xarxa Territorial de Comerç, documentació que demostri que les llavors de cànem 
a què es refereix el certificat han estat objecte d’una de les operacions que indica l’apartat 1.

6. Que identificarà per a cada importació els operadors destinataris de les llavors 
importades a les finalitats que descriu l’apartat 1, i indicarà el nom d’operador/s, si s’escau, amb 
el NIF, la raó social, la ubicació de magatzems d’operadors destinataris, el telèfon, la finalitat 
prevista i totes les altres dades identificatives o necessàries per al control que li siguin requerides.

7. Que facilitarà als serveis d’inspecció l’accés a les instal·lacions concernides, així com 
el control, amb l’aportació de tota la documentació sol·licitada per aquest en cada moment.

8. Que aportarà informació de qualsevol modificació sobre el que aquí es declara o 
s’adjunta tan aviat com aquesta es produeixi.

Si en el transcurs de cinc anys no es porten a terme operacions d’importació de llavors 
de cànem no destinades a la sembra, s’ha de procedir a revocar la resolució d’autorització 
com a importador autoritzat de conformitat amb el que estableix l’article 5.2.c) de l’Ordre 
esmentada sense que això signifiqui l’extinció de les possibles responsabilitats 
d’operacions efectuades amb anterioritat.

I perquè consti, signo aquesta sol·licitud a …………, el …... de …………… de 20.…

Signat:

Sub-direcció General de Comerç Internacional de Mercaderies codi d’identificació 
electrònic EA0010752.

(Direcció General de Política Comercial i Competitivitat).
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ANNEX II

Model de declaració responsable de l’importador autoritzat (a adjuntar emplenat 
juntament amb la sol·licitud de certificat AGRIM)

El Sr. / la Sra. ................................................................................................................., 
amb NIF: ……………………………......., per si mateix/a o com a representant de l’empresa 
amb CIF núm.: .................................., adreça: .........................................................., 
localitat: ...................., província: ................, CP ..................... i adreça de correu electrònic 
(opcional) ...............................................................

En la seva qualitat d’importador autoritzat de llavors de cànem destinades a finalitats 
diferents de la sembra,

DECLARA:

1. Que les llavors importades i emparades pel certificat AGRIM sol·licitat amb 
data ................. per una quantitat de ................. kg seran sotmeses únicament a les 
operacions següents (indiqueu a quina d’aquestes):

a) Condicionament/tractament de manera que en quedi exclòs l’ús per a sembra.
(Indiqueu el tipus de condicionament/tractament .............................................).
b) Mescla, amb finalitats d’alimentació animal, amb altres llavors que no siguin 

cànem, en una proporció màxima del 15 per cent de cànem en el total de llavors.
c) Exportació a un tercer país.

2. Que presentarà, en un termini inferior a 12 mesos des de l’expedició del certificat 
d’importació corresponent (AGRIM), documentació que demostri que les llavors de cànem 
a què es refereix el certificat s’han sotmès a les operacions que indica l’apartat anterior.

3. Que les llavors emparades pel certificat seran destinades a les finalitats que 
descriu l’apartat 1 pel/pels operador/s següent/s (inclòs el mateix importador, si s’escau):

(Relacioneu nom d’operadors, NIF i raó social, ubicació de magatzems d’operadors 
destinataris, telèfon, finalitat prevista i quantitats destinades a cada operador)

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

4. Que aportarà informació de qualsevol modificació sobre el que aquí es declara tan 
aviat com aquesta es produeixi.

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable a ..…, el …... de .. de 20.…
Signat:

Sub-direcció General de Comerç Internacional de Mercaderies codi d’identificació 
electrònic EA0010752.

(Direcció General de Política Comercial i Competitivitat).
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