El passaport fitosanitari CE
DEFINICIÓ
El passaport fitosanitari CE és un document que acompanya determinats vegetals, productes vegetals o altres
objectes (Annex V de la Directiva 2000/29/CE de Mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes
nocius a la UE i Decisions UE de mesures d’emergència contra determinades plagues) i que garanteix que han
estat cultivats o manipulats per una empresa inscrita en un registre oficial i sotmesa als controls fitosanitaris
establerts per l'Administració, la qual cosa garanteix que estan lliures d'organismes nocius de quarantena.
A Catalunya, aquest registre es regeix pel Decret 131/2012, de 23 d'octubre, pel qual es regula el Registre
oficial d'empreses proveïdores de material vegetal i se n'estableixen les normes d'autorització, inscripció i
funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de
varietats locals d'interès agrari de Catalunya.

OBJECTIU
Establir les mesures de protecció contra la introducció i la difusió en el nostre territori i en el de la Unió Europea
d’organismes nocius de quarantena per als vegetals previstos en la Directiva 2000/29/CE (transposada a la
legislació espanyola en el Reial Decret 58/2005) i en les decisions UE de mesures d’emergència contra
determinats organismes nocius.

MODEL
El model de passaport fitosanitari CE està regulat per la Directiva 92/105/CEE (transposada a la legislació
espanyola a l'Ordre del MAPA de 17-05-1993).
El Passaport fitosanitari CE consisteix en una etiqueta, o bé en una etiqueta i un document d’acompanyament
on es farà constar:
- A l’etiqueta, com a mínim la informació següent:

PASSAPORT FITOSANITARI CE
PASAPORTE FITOSANITARIO CE

ES - 09 – XX - XXXX
Nom o codi de l’estat membre: ES Espanya
(1)
(2)
(3)
(4)
Nom o codi de l’organisme oficial responsable: 09 Catalunya
(3)
Codi de la Província; 17-Girona, 08-Barcelona, 25-Lleida, 43-Tarragona
(4)
Número d’inscripció al Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal
(5)
Número individual de sèrie o lot. Numeració única i correlativa
(1)
(2)

Núm. sèrie: xxxx
(5)

- Al document d’acompanyament
(6)

Nom botànic
Quantitat
i si escau, les indicacions:
(7)

(8)

ZP: Si la mercaderia està autoritzada a entrar o circular en una zona protegida, indiqueu-ne la zona de destí o
el codi de l’organisme nociu que la genera.
(9)
RP: En el cas de substitució del passaport fitosanitari original.
(10)
País d’origen: En el cas de provenir d’un país no comunitari.
NOTA: En el cas que les dades relatives al passaport figurin a l’albarà, a més es faran constar les altres dades
preceptives com per exemple: espècie, varietat, categoria, etc.
L’albarà o factura, si acompanya la mercaderia, es pot considerar com a passaport fitosanitari si conté tota la
informació (10 punts).

Exemple de document d’acompanyament (Passaport fitosanitari)
Quantitat
10.000
1.000
5.500
2.200

(7)

Nom botànic

(6)

Tipus de passaport

Apium graveolens
Pyrus sp.
Pinus sp.
Acer sp.

(8), (9), (10)

ZP (zona de destí o codi de l’organisme nociu)
RP (ES-XX-XX-XXXX. Núm. xxxx)
Origen: Estats Units

PASSAPORT FITOSANITARI CE
PASAPORTE FITOSANITARIO CE
ES-09-XX-XXXX Núm. sèrie xxxx

REGISTRE DELS PASSAPORTS FITOSANITARIS
L’empresa ha de mantenir un registre que inclogui la relació de passaports fitosanitaris CE emesos.

PROCEDIMENT D’AUTORITZACIÓ
Les empreses inscrites en el Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal que pretenguin expedir
passaports fitosanitaris CE, hauran de sol·licitar-ho a la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis
Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), adjuntant el
model de passaport fitosanitari (etiqueta i document d'acompanyament) per duplicat, per tal que li sigui acceptat.
L'acceptació del model de passaport fitosanitari CE i l'autorització per a emetre passaports fitosanitaris permetrà
als sol·licitants la seva emissió i utilització durant el període que s’indiqui a l’autorització.
Anualment, es presentarà la declaració anual de producció/comercialització i es sol·licitarà el passaport
fitosanitari preceptiu per al material vegetal que ho requereixi. Sempre que es produeixi alguna modificació de
les dades declarades, es disposarà d’un mes, des que es va produir la modificació, per a presentar una
declaració complementària que n’actualitzi les dades.
En aquells casos en què la normativa obligui o aconselli l'etiquetatge individual del material vegetal, es podran
incloure en l'etiqueta totes les dades relatives al passaport fitosanitari, si així s'autoritza. Es considera correcte
adherir o imprimir l'etiqueta al document d'acompanyament prèviament autoritzat pel cap de Secció d’Agricultura
i Sanitat Vegetal corresponent.

OBLIGACIONS DE LES EMPRESES PROVEÏDORES DE MATERIAL VEGETAL











Comunicar la detecció de tota aparició atípica d’organismes nocius o de símptomes d’organismes
nocius per als vegetals i productes vegetals.
Conservar un plànol actualitzat de les instal·lacions i les parcel·les.
Realitzar la declaració anual de cultius i/ o comercialització.
Obtenir autorització específica per emetre passaports fitosanitaris per al material que ho requereixi.
Conservar durant un període mínim de tres anys la documentació acreditativa de l’origen dels productes
vegetals o altres objectes, que hagin adquirit per plantar, multiplicar o emmagatzemar, així com la seva
destinació.
Realitzar actuacions específiques d’avaluació, manteniment i millora de l’estat fitosanitari.
Realitzar i registrar els autocontrols per a la vigilància fitosanitària de les parcel·les de producció.
Cooperar i facilitar l’accés al personal dels organismes oficials competents.
Complir amb les obligacions que fixen les normatives comunitàries i estatals.
Complir els requisits que estableixen els reglaments tècnics de control i certificació de llavors i planters.

Per a més informació:
gencat.cat/agricultura/sanitat/passaportfitosanitariCE

Servei de Sanitat Vegetal. Dipòsit legal B 20645-2014

Serveis Territorials a Barcelona:
Serveis Territorials a Girona:
Serveis Territorials a Lleida:
Serveis Territorials a Tarragona:
Serveis Territorials a Terres de l’Ebre:

93 409 20 90
972 45 43 10
973 23 64 12
977 25 04 21
977 50 01 74

ZONES PROTEGIDES DE LA UNIÓ EUROPEA: CODIFICACIÓ PER ORGANISMES NOCIUS
Determinats Estats membres de la UE o zones d’aquests Estats estan reconeguts com a zones protegides
respecte a determinats organismes nocius. Una zona protegida indica que en el seu territori no són endèmics ni
es troben establerts determinats organismes nocius de la presència de les quals hi hagi constància en alguna
part de la UE.
El material vegetal susceptible a aquests organismes nocius circularà amb el passaport fitosanitari de zona
protegida, on s’indicarà el codi de l’organisme, l’estat membre o la zona.
Per obtenir autorització per a l’emissió d’aquest tipus de passaport, l’empresa proveïdora ho sol·licitarà a
declaració anual de cultiu.
Les empreses proveïdores ubicades en una zona que hagi perdut l’estatus de zona protegida no podran
comercialitzar material vegetal a una zona protegida; resten excloses les empreses proveïdores que estan en
zones tampó oficialment reconegudes. Més informació sobre zones protegides i zones tampó de foc bacterià:
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/fuego-bacteriano/
A la taula següent s’indica la codificació segons l’organisme nociu:
Organisme nociu
Anthonomus grandis
Beet necrotic yellow vein virus (BNYW)
Bemisia tabaci
Cephalcia lariciphila
Ceratocistis platani
Citrus tristeza virus (soques europees)
Cryphonectria parasitica
Daktulosphaira vitifoliae
Dendroctonus micans
Erwinia amylovora
Globodera pallida i G. rostochiensis
Glomerella gossypii
Gonipterus scutellatus
Grapevine Flavescence dorée MLO
Gremmeniella abietina
Hypoxilon mammatum
Ips amitinus
Ips cembrae
Ips duplicatus
Ips sexdentatus
Ips typographus
Leptinotarsa decemlineata
Liriomyza bryoniae
Tomato spotted wilt virus

Per a més informació:
gencat.cat/agricultura/sanitat/passaportfitosanitariCE

Servei de Sanitat Vegetal. Dipòsit legal B 20645-2014

Codi
a.1
d.1
a.2
a.3
c.01
d.3
c.02
a.3.1
a.4
b.2
a.6
c.1
a.7
d.4
c.2
c.3
a.8
a.9
a.10
a.11
a.12
a.13
a.14
d.2

Serveis Territorials a Barcelona:
Serveis Territorials a Girona:
Serveis Territorials a Lleida:
Serveis Territorials a Tarragona:
Serveis Territorials a Terres de l’Ebre:

93 409 20 90
972 45 43 10
973 23 64 12
977 25 04 21
977 50 01 74

