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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
6233

Reial decret 568/2020, de 16 de juny, pel qual es designa l’autoritat
notificadora, i es determinen altres obligacions, en compliment del Reglament
(UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019,
pel qual s’estableixen disposicions relatives a la posada a disposició en el
mercat dels productes fertilitzants UE i es modifiquen els reglaments (CE)
núm.1069/2009 i (CE) núm.1107/2009 i es deroga el Reglament (CE)
núm.2003/2003.

El Reglament (UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny
de 2019, pel qual s’estableixen disposicions relatives a la posada a disposició en el mercat
dels productes fertilitzants UE i es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1069/2009 i (CE)
núm. 1107/2009 i es deroga el Reglament (CE) núm. 2003/2003, estableix els requisits per
posar el marcatge CE als productes fertilitzants. Aquest marcatge CE indica la conformitat
d’un producte fertilitzant UE amb el Reglament esmentat, i és el resultat visible de tot un
procés que comprèn l’avaluació de la conformitat en sentit ampli.
El capítol IV del Reglament esmentat recull les disposicions relatives a la notificació
d’organismes d’avaluació de la conformitat, i introdueix algunes obligacions als estats
membres, com la designació de l’autoritat notificadora o els procediments per a l’avaluació
i la notificació dels organismes de la conformitat i per a la supervisió dels organismes
notificats, qüestions a les quals ara es procedeix a donar compliment, en aplicació
a Espanya del Reglament esmentat.
Aquest Reial decret, per tant, s’aplica –com el Reglament esmentat– als fertilitzants UE,
de manera que, segons la present norma, aquests productes han d’assegurar la seva
conformitat amb el Reglament esmentat, i han d’estar proveïts del marcatge CE necessari
quan es posin a disposició en el mercat, i en virtut d’això es dicten les regles necessàries
perquè els siguin aplicables al nostre país pel que fa als òrgans concernits, sense perjudici
del seu efecte directe. Això no impedeix ni afecta, tanmateix, la plena vigència del Reial
decret 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants, que té per objecte establir la
normativa bàsica en matèria de productes fertilitzants nacionals i les normes necessàries
de coordinació amb les comunitats autònomes.
En l’elaboració d’aquesta norma s’han observat els principis de bona regulació que
preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Els principis de necessitat i eficàcia, atès que la norma
és l’instrument més indicat per als interessos que es persegueixen; el principi de
proporcionalitat, ja que conté la regulació imprescindible per atendre les necessitats que
es pretenen cobrir; i el principi de seguretat jurídica, ja que és coherent amb la resta de
l’ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea. A part d’això, la norma és coherent amb
els principis d’eficiència, atès que assegura la màxima eficàcia dels seus postulats amb els
mínims costos possibles inherents a la seva aplicació, i transparència, ja que s’ha garantit
una àmplia participació en la seva elaboració.
En la tramitació d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i les
ciutats de Ceuta i Melilla, i les entitats representatives dels interessos dels sectors afectats.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1, regla 13a, de la Constitució
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre bases i coordinació de la
planificació general de l’activitat econòmica.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 16
de juny de 2020,
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DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

Constitueix l’objecte d’aquest Reial decret el compliment de les obligacions que
estableix el capítol IV del Reglament (UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i del Consell,
de 5 de juny de 2019, pel qual s’estableixen disposicions relatives a la posada a disposició
en el mercat dels productes fertilitzants UE i es modifiquen els reglaments (CE)
núm. 1069/2009 i (CE) núm. 1107/2009 i es deroga el Reglament (CE) núm. 2003/2003,
a Espanya, així com regular la notificació dels organismes autoritzats per efectuar
l’avaluació de la conformitat, tot això pel que fa als productes fertilitzants UE, en els casos
que preveu el Reglament esmentat.
Article 2.

Definicions.

Als efectes d’aquest Reial decret s’entén per:
a) Autoritat notificadora: autoritat designada per un Estat membre, responsable
d’establir i aplicar els procediments necessaris per a l’avaluació, de notificar els organismes
d’avaluació de la conformitat i de supervisar els organismes notificats.
b) Organisme d’avaluació de la conformitat: organisme que exerceix activitats
d’avaluació de la conformitat, que inclouen assaig, certificació i inspecció.
c) Avaluació de la conformitat: procés pel qual es demostra si es compleixen els
requisits del Reglament (UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny
de 2019, en relació amb un producte fertilitzant UE.
d) Acreditació: declaració per un organisme nacional d’acreditació del fet que un
organisme d’avaluació de la conformitat compleix els requisits que fixa l’article 24
del Reglament (UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019.
e) Organisme notificat: organisme d’avaluació de la conformitat que compleix els
requisits que fixa l’article 24 del Reglament (UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i
del Consell, de 5 de juny de 2019, i que ha estat notificat de conformitat amb l’article 6
d’aquest Reial decret.
Article 3.

Autoritat notificadora.

1. L’autoritat notificadora és el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de
la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, la qual cosa dona compliment als
requisits que estableix l’article 22 del Reglament (UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i
del Consell, de 5 de juny de 2019.
2. No obstant això, l’avaluació i la supervisió dels organismes d’avaluació de la
conformitat les ha de dur a terme l’organisme nacional d’acreditació de conformitat amb
el Reial decret 1715/2010, de 17 de desembre, pel qual es designa l’Entitat Nacional
d’Acreditació (ENAC) com a organisme nacional d’acreditació d’acord amb el que estableix
el Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol
de 2008, pel qual s’estableixen els requisits d’acreditació i vigilància del mercat relatius a
la comercialització dels productes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93.
Article 4.

Obligació d’informació de les autoritats notificadores.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’informar la Comissió Europea dels
procediments per a l’avaluació i la notificació dels organismes d’avaluació de la conformitat
i per a la supervisió dels organismes notificats, així com de qualsevol canvi sobre això.
Article 5.

Requisits i obligacions relatives als organismes notificats.

1. Per ser acreditat per a un o diversos dels mòduls que preveu l’annex IV
del Reglament (UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019,
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inclòs l’A1, l’organisme d’avaluació de la conformitat ha de complir la norma UNE-EN ISO/
IEC 17065:2012 «Avaluació de la conformitat. Requisits per a organismes que certifiquen
productes, processos i serveis», o la que la pugui substituir en el futur.
2. Els organismes notificats només poden actuar d’acord amb les activitats per a les
quals hagin estat notificats, seguint els procediments d’avaluació de la conformitat que
indica l’annex IV del Reglament (UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i del Consell, de 5
de juny de 2019.
3. Els organismes notificats han de participar en les activitats de normalització
pertinents i en les activitats del grup de coordinació dels organismes notificats, establert
d’acord amb l’article 36 del Reglament, o s’han d’assegurar que el seu personal d’avaluació
estigui informat sobre això, i han d’aplicar com a directrius generals les decisions i els
documents administratius que resultin de les activitats del grup esmentat.
4. De conformitat amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012, o la que la pugui
substituir en el futur, els organismes notificats han de disposar d’un procediment per al
tractament dels recursos presentats davant les seves decisions, d’acord amb el que
estableix l’article 33 del Reglament (UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i del Consell,
de 5 de juny de 2019.
Article 6.

Sol·licitud i procediment de notificació.

1. El procediment de sol·licitud de notificació i qualsevol altra disposició de
desplegament per al compliment de les obligacions del Regne d’Espanya en relació amb
el capítol IV del Reglament (UE) 2019/1009 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de
juny de 2019, els ha de publicar el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a la seva
pàgina web, i s’han de notificar a la Comissió Europea i als altres estats membres
mitjançant el sistema corresponent, establert per aquesta.
2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’informar la Comissió Europea i
els altres estats membres de qualsevol canvi pertinent posterior a la notificació de
conformitat amb l’article 30 del Reglament.
Article 7.

Intercanvi d’experiències.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació és el departament responsable de
coordinar la representació del Regne d’Espanya davant la Comissió, per a l’intercanvi
d’experiències entre les autoritats nacionals dels estats membres responsables, d’acord
amb aquest Reial decret i l’article 35 del Reglament, de la política de notificació.
Article 8.

Coordinació dels organismes notificats.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de designar cada dos anys un
organisme notificat per tal que representi el col·lectiu d’organismes notificats nacionals
davant del grup de treball que la Comissió pugui constituir, amb l’objecte d’instaurar i
gestionar una coordinació i cooperació adequades entre els organismes notificats.
2. El col·lectiu d’organismes notificats ha de presentar una terna, de la qual
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de seleccionar l’organisme notificat que
esmenta el paràgraf anterior.
3. L’organisme notificat així seleccionat ha de transmetre a la resta d’organismes
notificats l’ordre del dia de les futures reunions i les actes de les reunions mantingudes,
així com qualsevol altre acord o informació rellevant que es produeixi durant les reunions.
4. No obstant això, qualsevol organisme notificat, a títol individual, pot formar part del
grup de treball esmentat.
5. Als efectes que preveu aquest article, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
ha d’establir, juntament amb l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), els mecanismes de
coordinació oportuns, que s’han de publicar a través de la pàgina web del Departament
esmentat.
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Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de
la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.
Disposició final segona.

Desplegament, execució i aplicació.

S’habilita el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació per dictar les disposicions que
siguin necessàries per al desplegament normatiu i l’execució d’aquest Reial decret, així
com per adoptar les mesures necessàries per a la seva aplicació.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 16 de juny de 2020.
FELIPE R.
El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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