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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
8229

Ordre APA/660/2020, de 16 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits
sanitaris per a la importació d’animals d’espècies per a les quals no hi hagi
normativa harmonitzada de la Unió Europea.

La Directiva 92/65/CEE del Consell, de 13 de juliol de 1992, per la qual s’estableixen
les condicions de policia sanitària aplicables als intercanvis i les importacions a
la Comunitat d’animals, esperma, òvuls i embrions no sotmesos, respecte a aquestes
condicions, a les normatives comunitàries específiques a què es refereix la secció I de
l’annex A de la Directiva 90/425/CEE, estableix una sèrie de disposicions de caràcter
sanitari aplicables a les importacions d’aquests a la Unió Europea.
El Reial decret 1881/1994, de 16 de setembre, pel qual s’estableixen les condicions de
policia sanitària aplicables als intercanvis intracomunitaris i les importacions procedents de
països tercers d’animals, esperma, òvuls i embrions no sotmesos, respecte a aquestes
condicions, a les disposicions que conté la secció 1 de l’annex A del Reial decret
1316/1992, de 30 d’octubre, transposa al nostre ordenament jurídic la Directiva 92/65/CEE
esmentada.
L’article 17 del Reial decret 1881/1994, de 16 de setembre, estableix els requisits
sanitaris aplicables a les importacions d’animals, esperma, òvuls i embrions procedents de
països tercers per a la seva importació a Espanya.
La disposició addicional quarta del Reial decret esmentat determina que, fins que es
dictin normes de desplegament de l’article 17, se segueix aplicant la normativa espanyola
referent a les importacions de països tercers quan no hi hagi requisits establerts a escala
de la Unió Europea, és a dir, quan es tracti d’animals d’espècies respecte de les quals no
s’hagi dictat normativa específica respecte dels requisits sanitaris exigibles per a la seva
entrada en el territori duaner de la Unió Europea, inclòs el certificat sanitari corresponent.
En l’actualitat, els models de certificats sanitaris d’importació d’animals vius i productes
d’origen animal no destinats al consum humà no harmonitzats per la normativa de la Unió
Europea estan disponibles a la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
tal com estableix la Resolució de 22 de desembre de 2008, de la Direcció General
de Recursos Agrícoles i Ramaders, per la qual es publiquen les llistes d’establiments de
quarantena d’importació.
Així mateix, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la
biodiversitat, modificada per la Llei 33/2015, de 21 de setembre, estableix en l’article 54.2
que l’Administració General de l’Estat ha de prohibir la importació o introducció d’espècies
o subespècies al·lòctones quan aquestes siguin susceptibles de competir amb les espècies
silvestres autòctones, alterar la seva la puresa genètica o els equilibris ecològics.
La importació o introducció d’una espècie al·lòctona està supeditada a l’autorització
del Ministeri per a la Transició Ecològica, que ha d’elaborar una llista que inclogui els
tàxons al·lòctons susceptibles de competir amb els autòctons, alterar la seva puresa
genètica o els equilibris ecològics. Només s’autoritza la importació o introducció d’un tàxon
d’aquesta llista si l’avaluació d’una anàlisi de risc demostra que no s’incorre en les
circumstàncies abans indicades. Aquest procediment l’ha desplegat el Reial
decret 570/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el procediment administratiu per a
l’autorització prèvia d’importació en el territori nacional d’espècies al·lòctones amb la
finalitat de preservar la biodiversitat autòctona espanyola.
En aquest sentit, és necessari dictar aquesta Ordre amb la finalitat de regular el
procediment pel qual s’exigeixen els requisits de sanitat animal corresponents, que s’han
d’aplicar únicament quan es disposi de l’autorització que preveu l’article 54 de
la Llei 42/2007, de 13 de desembre, i que desplega el Reial decret 570/2020, de 16 de juny.
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La regulació que conté aquesta norma s’ajusta als principis que preveu l’article 129 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Així, d’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, es justifica aquesta
norma en la necessitat d’establir una gestió adequada que controli els riscos en la salut
pública, la salut animal i el medi ambient derivats de la introducció d’animals en el nostre
territori. Es compleix el principi de proporcionalitat i la regulació es limita al mínim
imprescindible per controlar els riscos esmentats. Finalment, en aplicació del principi
d’eficiència, es limiten les càrregues administratives a les imprescindibles per a la
consecució de les finalitats descrites.
Aquesta Ordre s’ha sotmès al procediment d’informació en matèria de normes i
reglamentacions tècniques que preveu la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlament Europeu
i del Consell, de 9 de setembre de 2015, per la qual s’estableix un procediment d’informació
en matèria de reglamentacions tècniques i de regles relatives als serveis de la societat de
la informació. En la seva elaboració s’han consultat les comunitats autònomes, així com
els sectors afectats
Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que preveu la disposició final segona del Reial
decret 1881/1994, de 16 de setembre, que faculta el titular d’aquest Ministeri per dictar, en
l’àmbit de les seves atribucions, les disposicions necessàries per al desplegament i
compliment d’aquest Reial decret.
En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre de Política Territorial i Funció
Pública, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:
Article 1.

Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquesta Ordre té per objecte regular el procediment i els requisits sanitaris per a
la importació d’animals vius, per als quals no estigui establert un certificat sanitari per
la Unió Europea, i, per tant, diferents d’aquells a què es refereix la normativa que detalla
l’annex, quan la seva destinació final sigui el Regne d’Espanya.
2. El que disposa aquesta Ordre s’entén sense perjudici de les competències
atribuïdes al Ministeri de Sanitat pel que fa als animals vius destinats al consum humà;
al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en particular, per a
l’autorització prèvia a la importació que preveu l’article 54 de la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i desplegada pel Reial decret 570/2020,
de 16 de juny, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’autorització prèvia
d’importació en el territori nacional d’espècies al·lòctones amb la finalitat de preservar la
biodiversitat autòctona espanyola; així com de les competències atribuïdes a la resta de
ministeris amb competència en controls a la frontera d’animals vius, inclòs el control
corresponent a la Convenció sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de
fauna i flora silvestres, i de la resta de requisits exigits per a la importació d’animals vius.
Article 2.

Procediment per a la determinació dels requisits de sanitat animal.

1. Com a pas previ per a l’obtenció posterior d’autoritzacions en l’àmbit de la sanitat
animal, l’importador ha de tenir l’autorització a què es refereixen l’article 54.3 de
la Llei 42/2007, de 13 de desembre, i el Reial decret 570/2020, de 16 de juny, quan això
sigui exigible perquè es tracta d’un animal d’una espècie al·lòctona inscrita en una llista i
registrada com a potencialment susceptible de competir amb les espècies silvestres
autòctones, alterar la seva puresa genètica o els desequilibris ecològics de conformitat
amb el que disposa el Reial decret esmentat.
2. Una vegada disposi de l’autorització que esmenta l’apartat anterior, d’acord amb el
procediment establert reglamentàriament, l’importador ha de presentar una sol·licitud
d’importació en l’àmbit de la sanitat animal, d’acord amb un model establert disponible a la
pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, adreçada a la unitat competent
en matèria de sanitat animal en importacions del Ministeri esmentat, a través de la seu
electrònica en el cas de persones jurídiques i altres subjectes obligats, d’acord amb el que
disposa l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 198

Dimarts 21 de juliol de 2020

Secc. I. Pàg. 3

de les administracions públiques, o pels mitjans que preveu l’article 16.4 de la Llei
esmentada en cas que es tracti de persones físiques.
3. L’òrgan competent per a la instrucció és la unitat competent en sanitat animal de
les importacions de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària, que ha de
comprovar que el peticionari disposa de l’autorització ambiental esmentada i li ha de
notificar si és necessari esmenar la sol·licitud en relació amb la sanitat animal, inclosa
l’aportació de la informació de què es tracti, necessària per poder fer una avaluació del risc
sanitari que comporta la importació, amb la indicació que, si no ho fa així, se’l té per desistit
de la seva petició.
L’importador disposa d’un termini de deu dies per esmenar o aportar la documentació
requerida. Si no ho fa així, se’l té per desistit de la seva petició, amb una resolució prèvia
que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
4. La unitat competent en matèria de sanitat animal de les importacions de la Direcció
General de Sanitat de la Producció Agrària ha de comprovar que la destinació dels animals
està autoritzada segons el que disposa l’article 3, i a aquest efecte ha de sol·licitar, si
s’escau, un informe a la comunitat autònoma en què radiqui la destinació de l’animal o dels
animals, que s’ha d’emetre en deu dies.
5. La unitat competent en matèria de sanitat animal de les importacions ha de dictar
una resolució provisional en què s’informi l’importador dels requisits sanitaris a què se
sotmet la importació, sense perjudici del que resulti dels controls veterinaris pertinents a
fer en el lloc de control fronterer (PIF) d’entrada.
En la resolució esmentada s’han d’indicar els requisits veterinaris que ha de certificar
l’autoritat competent del país d’origen en un document que ha d’acompanyar els animals
fins a la seva entrada en el territori duaner de la Unió Europea.
S’ha de concedir un termini de deu dies perquè l’interessat formuli les al·legacions que
consideri oportunes.
6. La unitat competent en matèria d’importacions de la Direcció General de Sanitat
de la Producció Agrària ha d’elevar la proposta de resolució definitiva corresponent a
la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària.
7. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució, d’acord amb el que estableix
l’article 21.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, és de tres mesos des de la data de recepció
de la sol·licitud i s’ha de notificar a l’importador d’acord amb el que preveu l’article 40 de
la Llei esmentada. Si, transcorregut el termini esmentat, no s’ha notificat a l’interessat la
resolució corresponent, aquest pot entendre estimada la seva sol·licitud.
8. Contra la resolució esmentada, s’hi pot recórrer en alçada davant el secretari
general d’Agricultura i Alimentació.
9. La resolució s’ha de notificar al lloc de control fronterer (PIF) d’entrada, on s’han
de fer els controls veterinaris pertinents.
Article 3.

Destinació dels animals.

1. L’organisme de destinació dels animals a importar ha d’estar autoritzat i registrat,
segons que correspongui, en funció de la finalitat dels animals, sobre la base de les
normes següents:
a) El Decret 1191/1975, de 24 d’abril, sobre autorització i registre de nuclis zoològics,
establiments per a la pràctica de l’equitació, centres per al foment i la cura d’animals de
companyia i similars.
b) La Llei 31/2003, de 27 d’octubre, de conservació de la fauna silvestre als parcs
zoològics.
c) El Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s’estableix i es regula el Registre
general d’explotacions ramaderes.
d) El Reial decret 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques
aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics,
incloent-hi la docència.
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2. A més, en el cas d’ocells i primats, l’organisme de destinació ha d’estar autoritzat
sobre la base de l’article 14 del Reial decret 1881/1994, de 16 de setembre, pel qual
s’estableixen les condicions de policia sanitària aplicables als intercanvis intracomunitaris
i les importacions procedents de països tercers d’animals, esperma, òvuls i embrions no
sotmesos, respecte a aquestes condicions, a les disposicions que conté la secció 1 de
l’annex A del Reial decret 1316/1992, de 30 d’octubre.
Article 4.

Animals per als quals ja hi ha un model de certificat sanitari.

El procediment que preveu l’article 2 no és aplicable a les importacions d’animals per
als quals hi hagi un model de certificat zoosanitari disponible a la pàgina web del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, sense perjudici, si s’escau, de l’obtenció de l’autorització
ambiental que esmenta l’article 2.1.
Aquests animals han d’anar acompanyats d’un certificat d’acord amb el model
esmentat.
Article 5.

Comunicacions.

El servei d’inspecció de sanitat animal del lloc de control fronterer ha de comunicar, a
través del sistema TRACES, a la comunitat autònoma de destinació, cada entrada en
el Regne d’Espanya dels animals objecte d’aquesta Ordre.
Disposició addicional única.

Contenció de la despesa.

Les mesures que preveu aquesta Ordre no poden comportar un increment de
dotacions, de retribucions ni d’altres despeses de personal.
Disposició final primera.

Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1, regles 10a, 16a,
primer incís, de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva
en matèria de comerç exterior i sanitat exterior, respectivament.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 de gener de 2021.
Madrid, 16 de juliol de 2020.– El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis
Planas Puchades.
ANNEX
Normativa considerada a l’article 1
Reglament (UE) núm. 206/2010 de la Comissió, de 12 de març de 2010, pel qual
s’estableixen llistes de països tercers, territoris o bé parts de països tercers o territoris
autoritzats a introduir a la Unió Europea determinats animals o carn fresca i els requisits de
certificació veterinària.
Directiva 2004/68/CE del Consell, de 26 d’abril de 2004, per la qual s’estableixen normes
zoosanitàries per a la importació i el trànsit a la Comunitat de determinats ungulats vius, es
modifiquen les directives 90/426/CEE i 92/65/CEE i es deroga la Directiva 72/462/CEE.
Reglament (CE) núm. 1251/2008 de la Comissió, de 12 de desembre de 2008, pel qual
s’aplica la Directiva 2006/88/CE del Consell pel que fa a les condicions i els requisits de
certificació per a la comercialització i la importació a la Comunitat d’animals de l’aqüicultura
i productes derivats i s’estableix una llista d’espècies portadores.
Decisió d’execució de la Comissió 2013/519/UE, de 21 d’octubre de 2013, per la qual
s’estableix la llista de territoris i països tercers des dels quals s’autoritzen les importacions
de gossos, gats i fures, així com el model de certificat sanitari per a aquestes importacions.
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Reglament (CE) núm. 798/2008 de la Comissió, de 8 d’agost de 2008, pel qual
s’estableix una llista de països tercers, territoris, zones o compartiments des dels quals
estan permesos la importació a la Comunitat o el trànsit per aquesta d’ocells de corral i
productes derivats, juntament amb els requisits de certificació veterinària.
Directiva 2009/158/CE del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a les
condicions de policia sanitària que regulen els intercanvis intracomunitaris i les importacions
d’ocells de corral i d’ous per incubar procedents de països tercers.
Reglament d’execució (UE) núm. 139/2013 de la Comissió, de 7 de gener de 2013, pel
qual s’estableixen condicions zoosanitàries per a la importació de determinats ocells a
la Unió i les condicions de quarantena corresponents.
Directiva 2009/156/CEE del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a les
condicions de policia sanitària que regulen els moviments d’èquids i les importacions
d’èquids procedents de països tercers.
Reglament d’execució (UE) 2018/659 de la Comissió, de 12 d’abril de 2018, sobre les
condicions per a l’entrada a la Unió d’èquids vius i d’esperma, òvuls i embrions d’èquids.
Decisió d’execució (UE) 2018/320 de la Comissió, de 28 de febrer de 2018, relativa a
determinades mesures zoosanitàries de protecció per als intercanvis comercials de
salamandres a l’interior de la Unió i per a la introducció a la Unió d’aquests animals en
relació amb el fong Batrachochytrium salamandrivorans.
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