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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
13437

Reial decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la
comercialització de fusta i productes de la fusta.
I

La pràctica de la comercialització de fusta aprofitada il·legalment constitueix un
problema mediambiental internacional de primera magnitud a molts països en
desenvolupament exportadors de fusta. Aquest procés, derivat de la tala il·legal de boscos,
contribueix, juntament amb altres factors, al procés de desforestació i de degradació dels
boscos, que pot arribar a causar fins al 20% de les emissions de gasos d’efecte
d’hivernacle; representa, a més, una amenaça per a la biodiversitat, en particular en països
tropicals, i contribueix a la desertificació i erosió del sòl, fet que pot accentuar els fenòmens
meteorològics extrems i les inundacions; a més, aquest fenomen té múltiples repercussions
socials, polítiques i econòmiques als països productors de fusta.
Per lluitar contra el comerç il·legal de fusta, la Comissió Europea va proposar l’any
2003 un Pla d’acció sobre l’aplicació de les lleis, governança i comerç forestal (FLEGT, per
les seves sigles en anglès) on s’establia la necessitat de dur a terme accions en diferents
camps per combatre la tala il·legal i el comerç associat.
Aquest mandat es va traduir en l’aprovació del Reglament (CE) núm. 2173/2005 del
Consell, de 20 de desembre, relatiu a l’establiment d’un sistema de llicències FLEGT per
a les importacions de fusta a la Comunitat Europea, en virtut del qual les importacions de
fusta i productes de la fusta procedents de països amb els quals prèviament s’ha subscrit
un acord voluntari d’associació (AVA) s’han d’acompanyar d’una llicència FLEGT expedida
pel país d’origen. Aquest Reglament prohibeix la comercialització d’aquests productes si
no disposen d’aquesta llicència degudament validada. Posteriorment, el Reglament
esmentat és desplegat mitjançant el Reglament de la Comissió (CE) núm. 1024/2008 de
17 d’octubre, que estableix normes més precises per a la seva aplicació, entre les quals el
model de llicència i les condicions de verificació i acceptació d’aquesta per part de
l’autoritat competent de l’Estat membre.
Complementàriament, per a aquella fusta i els productes derivats que no disposin
d’una llicència FLEGT, perquè no procedeixen d’un país amb un AVA en vigor, o que es
comercialitzin per primera vegada al mercat interior, independentment del seu origen, es
va aprovar l’any 2010 el Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del
Consell, de 20 d’octubre, pel qual s’estableixen les obligacions dels agents que
comercialitzen fusta i productes de la fusta (també conegut com a Reglament europeu de
la fusta o EUTR, per les seves sigles en anglès). Els objectius d’aquesta norma són, d’una
banda, prohibir amb caràcter general la comercialització en el mercat de la Unió Europea
de fusta d’origen il·legal i, de l’altra, exigir al denominat «agent» que comercialitza la fusta
i els seus productes derivats per primera vegada al mercat interior que desenvolupi un
sistema de diligència deguda que asseguri l’origen legal d’aquesta fusta. Per assegurar la
traçabilitat del producte en tota la cadena de subministrament, el Reglament exigeix als
denominats «comerciants» estar en disposició d’identificar a quines altres persones
físiques o jurídiques han comprat o, si s’escau, venut el producte. Aquest sistema de
diligència deguda ha de ser exercit pels mateixos agents que comercialitzin la fusta, ja
sigui de manera individual o bé a través de les denominades entitats de supervisió.
Aquestes entitats de supervisió són, de conformitat amb la normativa de la Unió Europea,
persones jurídiques legalment establertes al territori de la Unió Europea, el reconeixement
jurídic de les quals és realitzat per la Comissió Europea, després de comprovar que
compleixen els requisits legalment establerts, amb la consulta prèvia als estats membres
on aquesta entitat vulgui operar. El Reglament delegat UE núm. 363/2012 de la Comissió,
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de 23 de febrer, regula el procediment administratiu per al reconeixement jurídic i, si
s’escau, la retirada d’aquest reconeixement, de les entitats de supervisió que preveu el
Reglament (UE) núm. 995/2010. Per la seva banda, el Reglament d’execució UE núm.
607/2012 de la Comissió, de 6 de juliol de 2012, estableix les normes detallades en relació
amb el sistema de diligència deguda i amb la freqüència i la naturalesa dels controls sobre
les entitats de supervisió esmentades.
II
La Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de
novembre, de forests, incorpora com a novetat aspectes relacionats amb la comercialització
de la fusta, en concret les noves infraccions per violació dels preceptes derivats de
l’aplicació del Reglament 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre,
i el seu règim sancionador, i en la seva disposició addicional desena l’establiment d’una
declaració responsable per als agents que optin per un sistema individual per exercir la
diligència deguda, declaració responsable el contingut mínim de la qual s’ha de desplegar
per reglament.
III
Considerant tot el marc normatiu anterior, la finalitat d’aquest Reial decret és establir
les disposicions necessàries per aplicar a Espanya els reglaments de la Unió Europea
esmentats.
Així, en primer lloc, aquest Reial decret determina l’autoritat competent FLEGT a
Espanya i estableix el procediment per validar la llicència i els seus efectes en despatx
duaner. En l’àmbit del procediment per validar la llicència per part de l’autoritat competent
es preveu la possibilitat d’exercir controls físics, sense perjudici dels controls posteriors en
matèria duanera. Pel que fa al règim sancionador en matèria FLEGT és aplicable la Llei
orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de repressió del contraban, i el Reial decret
1649/1998, de 24 de juliol, pel qual es desplega el títol II de la Llei orgànica 12/1995, de 12
de desembre, de repressió del contraban, relatiu a les infraccions administratives de
contraban.
En segon lloc, aquest Reial decret identifica les autoritats competents al nostre país
per aplicar el Reglament (UE) núm. 995/2010 i desplega les atribucions que cadascuna té
encomanades, d’acord amb el règim constitucional de competències. D’aquesta manera,
el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient és responsable de la comunicació i
interlocució amb la Comissió Europea i la resta d’autoritats competents d’altres estats de
la Unió Europea, de l’elaboració dels informes nacionals a què fan referència el Reglament
esmentat i la seva normativa de desplegament. Les comunitats autònomes són les
autoritats competents a les quals correspon el desplegament normatiu, així com les
funcions executives inherents al seu caràcter d’autoritats competents, en la realització de
controls sobre els agents i comerciants que comercialitzen amb fusta i productes de la
fusta i la recepció i tramitació de la declaració responsable que inclou aquest Reial decret,
així com el control de les entitats de supervisió amb seu social a la comunitat autònoma. A
més, per facilitar les tasques de cooperació i col·laboració entre les diferents
administracions públiques en l’àmbit d’aquest Reglament, es preveu crear un grup de
treball regulat en les seves competències i atribucions per acord de la Conferència
Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural com a òrgan de treball en matèria de lluita
contra el comerç de fusta aprofitada il·legalment en l’àmbit nacional, en desplegament de
l’article 10 de la Llei 43/2003 de forests, modificada per la Llei 21/2015, de 20 de juliol.
En tercer lloc, el Reial decret estableix un règim de declaració responsable per als
«agents» que comercialitzin productes de fusta en el mercat nacional, independentment
del seu origen. Es tracta d’un requisit addicional al que estableix la normativa europea,
però establert a la normativa espanyola a través de la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la
qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests. Aquesta declaració
responsable persegueix, d’una banda, conèixer les característiques i la naturalesa dels
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agents que comercialitzen productes de fusta a Espanya i estan subjectes a les obligacions
imposades pel Reglament (UE) núm. 995/2010 i, de l’altra, facilitar a aquests agents el
compliment de la norma esmentada. El contingut d’aquestes declaracions responsables és
fonamental per aplicar el pla nacional de controls que preveu el Reial decret, d’acord amb
una anàlisi de riscos que tingui en compte el grau de confiança de l’agent a l’efecte del seu
comerç legal de productes de fusta. Amb aquest objectiu, el Reial decret inclou, en els
seus annexos, el contingut bàsic d’aquestes declaracions responsables, que han de ser
presentades davant l’òrgan competent designat per la comunitat autònoma.
En quart i últim lloc, el Reial decret crea el Sistema estatal d’informació del comerç de
fusta a Espanya com a instrument per facilitar el compliment de la normativa europea de
comerç de fusta, i el configura com un sistema informàtic que ha de permetre posar en
comú tot el treball fet en aquest àmbit per les diferents autoritats competents espanyoles.
És un contingut fonamental d’aquest sistema la informació derivada de les declaracions
responsables exigides als agents que comercialitzen fusta i productes de fusta a Espanya.
El disseny i la planificació dels controls esmentats s’ha de fer en l’àmbit estatal a través
d’un pla específic el contingut bàsic del qual es regula en aquest Reial decret.
Per acabar, el Reial decret inclou tres disposicions addicionals, una disposició
transitòria única i quatre disposicions finals, orientades a facilitar l’execució de les
disposicions incloses en la norma.
IV
En la tramitació d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats autònomes
i els sectors interessats.
Així mateix, el projecte ha estat posat a disposició del públic, d’acord amb el que
preveu l’article 16 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets
d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi
ambient.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i del
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 4 de desembre de 2015,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte establir la regulació necessària en matèria de lluita
contra el comerç de fusta aprofitada il·legalment, d’acord amb el que estableixen el
Reglament (CE) núm. 2173/2005 del Consell, de 20 de desembre, relatiu a l’establiment
d’un sistema de llicències FLEGT aplicable a les importacions de fusta a la Comunitat
Europea (d’ara endavant, Reglament FLEGT), i el Reglament (UE) núm. 995/2010 del
Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre, pel qual s’estableixen les obligacions
dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta (d’ara endavant Reglament
EUTR), així com la seva normativa de desplegament, per mitjà de:
a) La designació de les autoritats competents espanyoles per aplicar aquesta
normativa i la distribució de funcions entre si.
b) L’establiment del procediment per validar les llicències FLEGT.
c) Els requisits mínims aplicables al control del sistema de diligència deguda.
d) El contingut bàsic de la declaració responsable que han de presentar els agents
que comercialitzen fusta i productes de la fusta.
e) El contingut del Pla nacional de control de la legalitat de la fusta comercialitzada.
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f) Aquest Reial decret crea addicionalment el Sistema estatal d’informació del comerç
de fusta a Espanya.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

L’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret és el que estableixen el Reglament FLEGT,
en relació amb els preceptes aplicables a la importació de fusta i productes derivats
procedents de països amb un acord voluntari d’associació en vigor, i el Reglament EUTR
en relació amb els agents i comerciants que comercialitzen a Espanya fusta i productes de
la fusta inclosos al seu annex.
CAPÍTOL II
Designació de les autoritats competents per a l’aplicació dels reglaments FLEGT i
EUTR
Article 3. Autoritats competents per assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i
productes de la fusta a Espanya.
Als efectes del que disposen els reglaments que esmenta l’article 1 d’aquest Reial
decret:
1. La Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal dependent del
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient és l’autoritat competent FLEGT, a la qual
correspon:
a) La recepció i validació de la llicència FLEGT i la seva comunicació a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària.
b) La remissió de l’informe anual previst a l’article 8.1 del Reglament FLEGT.
c) La coordinació de controls físics sobre la mercaderia comercialitzada per
determinar-ne la coincidència amb el contingut de la llicència FLEGT.
d) Les altres que es puguin derivar del Reglament FLEGT i la seva legislació
derivada.
e) El seguiment del Pla d’acció FLEGT de la Unió Europea i, en particular, el suport
en l’elaboració dels acords voluntaris d’associació amb països en desenvolupament
exportadors de fusta i productes de la fusta, sense perjudici de les competències que en
aquesta matèria recaiguin en l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament (AECID).
f) L’assessorament tècnic, quan així sigui sol·licitat, en la realització de controls físics
de la fusta FLEGT comercialitzada a Espanya.
2. La Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal dependent del
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient és, juntament amb els òrgans que
formalment designi cada comunitat autònoma, l’autoritat competent EUTR a Espanya, a la
qual li correspon:
a) La coordinació de les autoritats competents de les comunitats autònomes per a
l’aplicació del Reglament EUTR.
b) L’elaboració de l’informe d’aplicació previst a l’article 20 del Reglament EUTR.
c) La interlocució, comunicació i cooperació amb la Comissió europea i la resta
d’autoritats competents d’altres estats membres de la Unió Europea.
d) L’evacuació de la consulta prèvia al reconeixement per part de la Comissió
Europea d’una entitat de supervisió que pretengui operar al territori espanyol.
e) La gestió i administració del Sistema estatal d’informació del comerç de fusta a
Espanya.
3. Són autoritats competents en l’aplicació del Reglament EUTR els òrgans
competents que designin les comunitats autònomes, als quals corresponen les funcions
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que recull el capítol IV. Els òrgans esmentats han d’establir la relació dels funcionaris
encarregats de dur a terme l’activitat de control, els quals:
a) Han de disposar de les capacitats necessàries per poder fer els controls amb prou
garanties.
b) Han de formalitzar la realització del control en document públic observant els
requisits legals pertinents, el qual té valor probatori dels fets recollits, sense perjudici del
resultat de les actuacions prèvies que si s’escau es portin a terme i de les proves que en
defensa dels seus drets i interessos puguin aportar els particulars.
c) Han de guardar el secret professional de totes les dades, fets i circumstàncies que
coneguin en l’exercici de les seves funcions.
d) Es poden auxiliar del personal necessari, inclòs aquell que formi part de l’empresa
controlada, així com disposar dels equips o materials que siguin necessaris.
e) En casos de necessitat, i per complir eficaçment la seva funció, poden sol·licitar el
suport de les forces i cossos de seguretat.
Article 4.

Cooperació i col·laboració entre les administracions públiques competents.

1. Les administracions públiques competents en l’aplicació del Reglament EUTR han
de cooperar i col·laborar en la lluita contra la comercialització de fusta aprofitada
il·legalment.
2. En el si de la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural, es pot
constituir un grup de treball específic en matèria de lluita contra el comerç de fusta
aprofitada il·legalment en l’àmbit nacional.
CAPÍTOL III
Aplicació del Reglament FLEGT a Espanya
Article 5.

Procediment per a la tramitació de la llicència FLEGT.

1. Els importadors de productes de fusta i derivats inclosos a l’annex II o III del
Reglament FLEGT procedents d’un país amb acord voluntari d’associació en vigor, han de
presentar la llicència FLEGT a la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política
Forestal del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a través de la finestreta
única duanera amb antelació a l’arribada del carregament, per tal que aquesta en verifiqui
la validesa, d’acord amb la normativa de la Unió Europea i l’acord voluntari d’associació
corresponent.
2. L’autoritat competent FLEGT ha de verificar la validesa de la llicència FLEGT
d’acord amb els requisits legals que li siguin aplicables, i en particular sobre la base de
l’autenticitat, la conformitat del període de validesa i la correspondència amb el carregament
que cobreix.
Si es considera necessari procedir a una verificació complementària de la informació
continguda a la llicència FLEGT o la seva autenticitat, es pot sol·licitar informació a
l’autoritat competent del país emissor, en la forma i els terminis que reculli l’acord voluntari
d’associació corresponent.
3. Si es considera necessari procedir a una verificació complementària de la
mercaderia, es poden dur a terme controls físics per determinar si s’ajusta a la informació
indicada a la llicència FLEGT. Els controls esmentats s’han de determinar en funció de
criteris de gestió de riscos, d’acord amb la legislació de la Unió Europea i nacional, i els ha
de dur a terme personal designat a aquest efecte pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient.
4. L’autoritat competent FLEGT ha d’informar per mitjans electrònics a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària sobre la validesa de la llicència FLEGT, per procedir al
despatx de lliure pràctica de la mercaderia, sense perjudici del compliment de la resta de
disposicions vigents aplicables per autoritzar aquest destí duaner.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 296

Divendres 11 de desembre de 2015

Secc. I. Pàg. 6

5. El despatx de lliure pràctica de fusta dels productes de fusta subjectes a llicència
FLEGT no es pot autoritzar sense que consti a l’autoritat duanera competent que aquesta
fusta ha estat degudament validada.
6. L’autoritat competent FLEGT a Espanya ha de conservar una còpia, en format
electrònic o en paper, de l’original de la llicència FLEGT juntament amb la declaració
duanera corresponent. A aquests efectes, l’interessat ha de presentar una còpia de la
declaració duanera amb el codi de verificació segur corresponent o autoritzar en el moment
de la sol·licitud de la validació de la llicència FLEGT la seva cessió a l’autoritat competent
per part de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, que l’ha de dur a terme per mitjans
electrònics.
CAPÍTOL IV
Aplicació del Reglament EUTR a Espanya
Article 6.

Exercici de la diligència deguda i obligació de traçabilitat.

1. D’acord amb el Reglament EUTR, tenen la consideració d’agents qualsevol
persona física o jurídica que comercialitza per primera vegada al mercat interior fusta o
productes de la fusta.
2. Tots els agents que comercialitzin a Espanya fusta o productes de la fusta inclosos
a l’annex del Reglament EUTR han de disposar d’un sistema de diligència deguda, el
manteniment i avaluació periòdica del qual ha de ser realitzat pel mateix agent o a través
d’una de les entitats de supervisió degudament reconegudes per la Comissió Europea.
3. D’acord amb el Reglament EUTR, tenen consideració de comerciants qualsevol
persona física o jurídica que en el transcurs d’una activitat comercial vengui o adquireixi al
mercat interior fusta o productes de la fusta ja comercialitzats.
4. Tots els comerciants han de ser capaços d’identificar en tota la cadena de
subministrament els agents o comerciants que hagin subministrat la fusta i els productes
de la fusta i, quan escaigui, els comerciants als quals hagin subministrat fusta o productes
de la fusta, així com conservar aquesta informació durant cinc anys i facilitar-la a les
autoritats competents en cas que la sol·licitin.
5. La fusta i els productes de la fusta coberts per una llicència FLEGT adequadament
validada segons el que disposa l’article 5 del present Reial decret, així com els productes
de la fusta de les espècies que figuren als annexos A, B i C del Reglament (CE) núm.
338/97 del Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció d’espècies de la
fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç, estan exempts del requisit
establert a l’apartat 2 del present article.
6. L’exercici de la diligència deguda està subjecte al que estableixen el Reglament
EUTR i la seva normativa de desplegament, en particular el Reglament d’execució (UE)
núm. 607/2012 de la Comissió, de 6 de juliol de 2012, relatiu a les normes detallades en
relació amb el sistema de diligència deguda i amb la freqüència i naturalesa dels controls
sobre les entitats de supervisió que preveu el Reglament EUTR, i les directrius aplicables
aprovades des de l’àmbit europeu.
Article 7.

Règim de declaració responsable sobre els agents.

1. Els agents que comercialitzin a Espanya fusta o productes de la fusta inclosos a
l’annex del Reglament EUTR estan sotmesos a un règim de declaració responsable.
2. L’agent ha de presentar la declaració responsable davant l’òrgan competent de la
comunitat autònoma on tingui el seu domicili o seu social. Aquesta declaració s’ha de
presentar amb caràcter anual, amb dades de l’exercici anterior i abans del 31 de març
d’aquell any.
3. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han d’establir la manera com
s’ha de presentar la declaració responsable, preferiblement per mitjans electrònics.
Aquests òrgans competents han de donar trasllat del contingut de la declaració responsable
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a l’autoritat competent estatal per a l’aplicació del Reglament EUTR segons el que disposa
l’article 10 d’aquest Reial decret i han de tenir accés al Sistema estatal d’informació del
comerç de fusta a Espanya.
4. L’annex I d’aquest Reial decret inclou el contingut bàsic de la declaració
responsable que han de presentar totes les persones físiques o jurídiques que tinguin la
consideració d’agents als efectes del Reglament EUTR.
5. L’annex II d’aquest Reial decret inclou la classificació dels agents en funció del seu
àmbit d’activitat.
6. En tot la resta, cal atenir-se al que disposa l’article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Article 8.

Controls sobre els agents i comerciants.

1. L’òrgan competent autonòmic ha de dur a terme controls sobre els agents, sigui
quin sigui el seu sistema de diligència deguda, que tinguin el domicili social al territori de la
comunitat autònoma respectiva, amb la finalitat de comprovar que compleixen les
obligacions recollides als articles 4 i 6 del Reglament EUTR.
2. Igualment, l’òrgan competent autonòmic pot dur a terme controls sobre els
comerciants de fusta i productes de fusta que tinguin el seu domicili social al territori de la
comunitat autònoma respectiva, amb la finalitat de comprovar que compleixen l’obligació
de traçabilitat a què fa referència l’article 5 del Reglament EUTR.
3. La planificació i execució dels controls anteriors sobre els agents i comerciants
s’ha de dur a terme en el marc del Pla nacional per al control de la legalitat de la fusta
comercialitzada a què fa referència l’article 12 d’aquest Reial decret.
4. Els agents han d’oferir tota l’assistència necessària per facilitar la realització
adequada dels controls, especialment pel que fa a l’accés als locals, les instal·lacions o les
finques, i a la presentació de documents o registres.
5. Sense perjudici del règim sancionador que pugui ser aplicable en cada cas, quan
l’òrgan competent autonòmic hagi detectat insuficiències en els controls realitzats ha
d’expedir una notificació de mesures correctores que l’agent ha d’adoptar. En funció de la
naturalesa de les insuficiències detectades, aquest òrgan competent pot adoptar mesures
provisionals immediates de caràcter preventiu que poden incloure, entre d’altres:
a)
b)

La confiscació de la fusta i dels productes de la fusta.
La prohibició temporal del comerç de fusta i de productes de la fusta.

6. La informació relativa als controls efectuats i les mesures correctores proposades
ha de ser conservada per l’òrgan competent autonòmic per un període de cinc anys.
Aquesta informació s’ha de posar a disposició del públic d’acord amb el que estableix la
Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació,
participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient.
7. L’òrgan competent autonòmic ha de traslladar a l’autoritat competent estatal per a
l’aplicació del Reglament EUTR informació pertinent respecte als controls efectuats sobre
els agents referits en aquest article o, si s’escau, sobre els comerciants, segons el que
disposa l’article 10 d’aquest Reial decret. Aquesta informació ha de ser utilitzada per
elaborar l’informe a què fa referència l’article 2.2.a) d’aquest Reial decret.
8. Els fets constatats pels funcionaris que duguin a terme aquests controls als quals
es reconeix la condició d’autoritat i exerceixin funcions d’inspecció, que es formalitzin en
document públic observant els requisits legals pertinents, gaudeixen de presumpció de
veracitat, sense perjudici de les proves que en defensa dels drets o interessos respectius
puguin assenyalar o aportar els mateixos interessats.
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Controls sobre les entitats de supervisió.

1. L’òrgan competent autonòmic ha de dur a terme controls sobre les entitats de
supervisió que actuïn al seu territori, amb la finalitat determinar que compleixen les
funcions i els requisits establerts, respectivament, als apartats 1 i 2 de l’article 8 del
Reglament EUTR. S’entén que una entitat de supervisió actua al territori d’una comunitat
autònoma quan un agent que desenvolupi el seu sistema de diligència deguda a través
d’aquesta entitat de supervisió tingui el seu domicili social al territori d’aquesta comunitat
autònoma.
2. Quan sigui necessari fer una comprovació física de la seu, sucursal o filial d’una
entitat de supervisió i aquesta estigui al territori d’una comunitat autònoma diferent a la del
domicili social de l’agent, les administracions públiques competents han d’establir els
mecanismes de cooperació i col·laboració necessaris per assegurar l’efectivitat del control.
3. La planificació i execució d’aquests controls s’ha d’ajustar al que estableix la
normativa europea, en particular el Reglament d’execució (UE) núm. 607/2012 de la
Comissió, de 6 de juliol de 2012, les directrius d’aplicació aprovades a aquest efecte en
l’àmbit europeu i, si s’escau, el Pla nacional per al control de la legalitat de la fusta
comercialitzada a què fa referència l’article 12 d’aquest Reial decret.
4. Quan, a conseqüència d’aquests controls, l’òrgan competent autonòmic
responsable de la realització del control determini que l’entitat de supervisió no compleix
les funcions i els requisits esmentats, ho de comunicar en el termini d’un mes a l’autoritat
competent estatal per a l’aplicació del Reglament EUTR, la qual, al seu torn, ha d’informar
la Comissió europea d’aquesta circumstància.
CAPÍTOL V
Sistema estatal d’informació del comerç de fusta a Espanya
Article 10.

Sistema estatal d’informació del comerç de fusta a Espanya.

1. Es crea el Sistema estatal d’informació del comerç de fusta a Espanya amb
l’objectiu de coordinar la informació sobre la naturalesa dels agents i comerciants que
comercialitzen fusta i productes de la fusta a Espanya i la seva activitat en aquest àmbit.
2. La informació subministrada per aquest sistema s’ha de tenir en compte a l’hora
de desenvolupar i aplicar el Pla estatal de control de la legalitat de la fusta comercialitzada,
al qual fa referència l’article 12 del present Reial decret.
3. El Sistema estatal d’informació del comerç de fusta a Espanya té caràcter públic i
informatiu i es constitueix en una base de dades informatitzada. Les dades de caràcter
personal estan protegides per la normativa estatal vigent sobre protecció de dades de
caràcter personal.
4. El Sistema estatal d’informació del comerç de fusta a Espanya ha de tenir el
contingut següent:
a) Informació subministrada pels òrgans competents de les comunitats autònomes a
partir de les declaracions responsables dels agents.
b) Informació sobre el resultat dels controls efectuats per les autoritats competents.
c) Relació d’entitats de supervisió que operen a Espanya.
d) Informació estadística sobre el volum i la naturalesa dels productes de fusta
comercialitzats a Espanya.
e) Informació sobre els sistemes de certificació forestal (cadena de custòdia) i altres
certificats de legalitat en origen de la fusta.
f) Qualsevol altra informació rellevant per assegurar la legalitat de la comercialització
de fusta i productes de la fusta a Espanya.
5. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de traslladar al Sistema
estatal d’informació del comerç de fusta a Espanya, amb caràcter anual, abans del 30
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d’abril i per mitjans electrònics, el contingut de les declaracions responsables a què fa
referència l’article 7 d’aquest Reial decret.
6. Els òrgans competents de les comunitats autònomes han de traslladar al Sistema
estatal d’informació del comerç de fusta a Espanya, amb caràcter anual, abans del 30
d’abril i per mitjans electrònics, el resultat dels controls efectuats en l’àmbit dels articles 8
i 9 d’aquest Reial decret.
7. El Sistema estatal d’informació del comerç de fusta a Espanya ha de ser gestionat
pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a través de la Direcció General de
Desenvolupament Rural i Política Forestal.
CAPÍTOL VI
Pla nacional de control de la legalitat de la fusta comercialitzada
Article 11. Pla nacional de control de la legalitat de la fusta comercialitzada.
1. El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la Direcció
General de Desenvolupament Rural i Política Forestal, ha d’elaborar el Pla nacional de
control de la legalitat de la fusta comercialitzada, amb la finalitat de reduir el risc de
comercialitzar fusta i productes de la fusta d’origen il·legal a tot el territori nacional, i ha
d’establir el procediment intern d’aplicació del que disposa aquest Reial decret.
2. Aquest Pla s’ha de dur a terme d’acord amb criteris basats en el risc i ha de tenir
en compte la informació continguda en el Sistema estatal d’informació del comerç de fusta
a Espanya. El Pla s’ha d’ajustar a les disposicions que recull la normativa de la Unió
Europea que siguin aplicables i ha d’incloure, almenys, els elements següents:
a) Criteris per a l’establiment de diferents categories d’agents d’acord amb la seva
tipologia i la naturalesa del comerç de productes de fusta que duen a terme.
b) Criteris i paràmetres que permetin avaluar el grau de confiança dels agents i
comerciants que comercialitzen fusta i productes de fusta a Espanya.
c) Criteris per a la planificació i realització de controls sobre els agents i comerciants.
d) Distribució territorial dels controls que s’han de dur a terme sobre agents i
comerciants d’acord amb el seu grau de confiança.
e) Criteris per a la planificació i realització de controls sobre les entitats de supervisió.
f) Criteris per a la realització, si s’escau, de controls sobre la fusta importada subjecta
a una llicència FLEGT.
g) Procediments per a l’establiment de mesures correctores i de mesures provisionals
i per a la resolució dels possibles recursos.
3. La proposta de pla ha de ser elaborada en col·laboració amb els òrgans
competents autonòmics i amb la d’altres òrgans de l’Administració de l’Estat amb
competències en aquesta matèria. Així mateix, la proposta s’ha de sotmetre al tràmit
d’informació pública i ha de tenir en compte l’opinió dels representants del sector i d’altres
grups interessats.
4. El Pla l’ha d’aprovar la Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament
Rural.
5. El Pla s’ha d’actualitzar anualment amb la informació obtinguda en l’execució dels
controls i les declaracions responsables remeses al sistema d’informació per part de les
autoritats competents.
Disposició addicional primera.

Designació dels òrgans competents autonòmics.

Les comunitats autònomes han de comunicar a la Direcció General de
Desenvolupament Rural i Política Forestal del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, en un termini no superior a sis mesos, la designació de les autoritats competents
a què es refereix l’article 3.
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Disposició addicional segona. Cooperació entre les autoritats competents del Reglament
FLEGT i Reglament EUTR i l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
1. Les autoritats competents han d’informar les autoritats duaneres sobre qualsevol
possible indici d’irregularitat en relació amb el Reglament FLEGT. En concret, l’autoritat
competent d’aquest últim Reglament pot proposar, en el marc de la seva anàlisi de riscos,
criteris de risc a incloure en el sistema de control duaner.
2. Es poden establir controls conjunts en relació amb fusta o productes de fusta
importats.
3. La cooperació i coordinació que es preveu en els dos apartats anteriors s’ha
d’articular a través del conveni de col·laboració corresponent.
Disposició addicional tercera.
agents.

Presentació de la declaració responsable per part dels

En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, tots els
agents que comercialitzen fusta i productes de fusta a Espanya inclosos a l’annex del
Reglament EUTR han de presentar la declaració responsable que correspongui, en cada
cas, d’acord amb l’article 7 d’aquest Reial decret.
Disposició transitòria única.
Mentre no estigui operativa la finestreta única duanera, la documentació a què es
refereix l’article 5.1 d’aquest Reial decret s’ha de presentar a través de la direcció que figuri
a la pàgina electrònica institucional del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
www.magrama.es.
Disposició final primera.

Desplegament normatiu.

S’autoritza el titular del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per tal que,
en l’àmbit de les seves competències, dicti les disposicions reglamentàries i mesures
necessàries per al correcte desplegament i aplicació d’aquest Reial decret.
Disposició final segona.

Títol competencial.

El present Reial decret es dicta a l’empara de les regles 10a i 13a de l’article 149.1 de
la Constitució, que atribueixen a l’Estat la competència exclusiva, respectivament, sobre
comerç exterior i les bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica.
Disposició final tercera.

Habilitació normativa.

El que disposen els capítols IV, V i VI es dicta com a desplegament del que disposa la
disposició addicional desena de la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la
Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, relativa a la introducció al mercat de fusta i
productes derivats de la fusta.
Disposició final quarta.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial d’Estat».
Madrid, 4 de desembre de 2015.
FELIPE R.
La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ANNEX I
(Sobre la base de la disposició addicional desena. Punt 2, de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests)
Declaració responsable per a persones físiques o jurídiques que actuen com a agents als efectes del
Reglament (UE) núm. 995/2010
Cognoms / Raó social

Nom

DNI/NIF/NIE

Domicili fiscal:

CP

Telèfon

Fax

Correu electrònic
1.1

Tipus d’agent (marqueu el/els que escaigui/n)
Exerceixo la diligència deguda sota una entitat de
supervisió.
DNI/NIE

Nom

Localitat
Província

1.2

NO

SÍ

2.1

_ 2.2

_ 3

_ 4

Indiqueu quina

Dades del representant legal
Cognoms
Dades a l’efecte de notificació

Domicili:

CP

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Disposeu de certificat de gestió forestal i/o cadena de custòdia.
En cas afirmatiu, enumereu:

Pertanyeu a una associació empresarial d’àmbit forestal o de la
fusta o a una associació de propietaris forestals legalment
establerta.

SÍ / NO

Localitat
Província

Disposeu de certificat de fusta procedent de
font controlada legalment.

SÍ / NO

En cas afirmatiu, nom de l’associació:
SÍ / NO

Informació sobre el/s producte/s comercialitzat/s
Codi
NC2

Producte

1

Certificat5
Quantitat

3

Unitat

Origen del producte

4

CdC

CL

Manifesto, sota la meva responsabilitat, que compleixo els requisits que estableix el Reglament (UE) núm. 995/2010
(EUTR) i disposo de la documentació que ho acredita, i em comprometo a: i) mantenir i revisar, si s’escau, aquesta
documentació durant el període en què exerceixi aquesta activitat econòmica i durant els cinc anys posteriors a la seva
finalització, ii) renovar aquesta declaració periòdicament cada any i iii) remetre aquesta declaració dins del termini a
l’autoritat competent segons el que estableix l’article 7.2 i 7.3 de la present norma.
Relació de productes enumerats a l’annex del Reglament UE núm. 995/2010 (EUTR) (vegeu l’annex III del Reial decret).
Codi de la nomenclatura combinada del producte (els dígits indicats a l’annex del Reglament UE núm. 995/2010 (EUTR) per a cada
tipus de producte).
3
Quantitat comercialitzada l’any precedent expressada en pes (Tm) estimat.
4
Lloc d’aprofitament de la fusta o producte derivat de la fusta que dóna lloc al producte comercialitzat: Espanya, resta de la Unió
Europea, fora de la unió Europea (indiqueu el país i, si la coneixeu, també la regió).
5
Més del 70% del producte comercialitzat: CdC) cadena de custòdia; CL) certificat de legalitat de l’origen.
1
2

,

de

de 20
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ANNEX II
Classificació dels agents en funció del seu àmbit d’activitat
1. Agent núm. 1: propietaris forestals (privats o públics) que comercialitzen productes
de fusta aprofitats en el seu propi forest o superfície forestal (venda en carregador). Dins
d’aquesta categoria, es distingeixen dos subgrups:
a) Agent núm. 1.1: propietari forestal que disposa d’un certificat de gestió forestal
sostenible reconegut, vàlid per al forest del qual s’aprofita el producte comercialitzat.
b) Agent núm. 1.2: propietari forestal que no disposa d’un certificat de gestió forestal
sostenible reconegut en el forest del qual s’aprofita el producte comercialitzat.
2. Agent núm. 2: rematants forestals i propietaris forestals (privats o públics) que
comercialitzin productes de fusta aprofitats fora del seu forest o superfície forestal. Dins
d’aquesta categoria, es distingeixen dos subgrups:
a) Agent núm. 2.1: rematant o propietari forestal que disposa d’un certificat de cadena
de custòdia reconegut o un altre certificat equivalent de fusta procedent de font controlada
legalment que cobreix almenys el 70% del volum de la fusta comercialitzada.
b) Agent núm. 2.2: rematant o propietari forestal que no té cobert almenys el 70% del
volum de la fusta comercialitzada amb un certificat de cadena de custòdia reconegut o un
altre certificat equivalent de fusta procedent de font controlada legalment.
3. Agent núm. 3: indústries forestals o empreses (excepte rematants) que
comercialitzen productes de fusta en què almenys el 70% del seu volum està certificat amb
un sistema de cadena de custòdia reconegut o un altre certificat equivalent de fusta
procedent de font controlada legalment.
4. Agent núm. 4: indústries forestals o empreses (excepte rematants) que
comercialitzen productes de fusta en què menys del 70% del seu volum està certificat amb
un sistema de cadena de custòdia reconegut o un altre certificat equivalent de fusta
procedent de font controlada legalment.
ANNEX III
Relació de productes de fusta1 als quals s’apliquen les disposicions del Reglament
(UE) núm. 995/2010
NC

Descripció del producte

4401

Llenya; fusta en plaquetes o partícules; serradures, deixalles i rebuig, de fusta, fins i
tot aglomerats en troncs, briquetes, pèl·lets o formes similars.

4403

Fusta en brut, fins i tot escorçada, sense albeca o escairada.

4406

Travesses (posts) de fusta per a vies fèrries o similars.

4407

Fusta serrada o desbastada longitudinalment, tallada o desenrotllada, fins i tot
raspallada, polida o unida pels extrems, de gruix superior a 6 mm.

4408

Fulles per a xapat, incloses les obtingudes per tall de fusta estratificada, per a
contraxapat o per a fustes estratificades similars i altres fustes serrades
longitudinalment, tallades o desenrotllades, fins i tot raspallades, polides, unides
longitudinalment o pels extrems, de gruix inferior o igual a 6 mm.

4409

Fusta, inclosos els llistons i frisos per a parquets, sense acoblar, perfilada
longitudinalment (amb llengüetes, ranures, galzes, acanalats, bisellats, amb
juntures en V, motllurats, arrodonits o similars) en una o diverses cares, cantells o
extrems, fins i tot raspallada, polida o unida pels extrems.

4410

Taulers de partícules, taulers anomenats «oriented strand board» (OSB) i taulers
similars (per exemple: els anomenats «waferboard»), de fusta o altres matèries
llenyoses, fins i tot aglomerats amb resines o altres aglutinants orgànics.
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NC

Descripció del producte

4411

Taulers de fibra de fusta o altres matèries llenyoses, fins i tot aglomerats amb resines
o altres aglutinants orgànics.

4412

Fusta contraxapada, fusta xapada i fusta estratificada similar.

4413 00 00
4414 00

Fusta densificada en blocs, planxes, posts o perfils.
Marcs de fusta per a quadres, fotografies, miralls o objectes similars.

4415

Calaixos, caixes, gàbies, tambors i envasos similars, de fusta; rodets per a cables, de
fusta; paletes, paletes caixa i altres plataformes per a càrrega, de fusta; collarins
per a paletes, de fusta.
(Material no d’embalatge utilitzat exclusivament com a material d’embalatge per
sostenir, protegir o transportar un altre producte comercialitzat.)

4416 00 00

Barrils, bótes, tines i altres manufactures de boteria i les seves parts, de fusta,
incloses les dogues.

4418

Obres i peces de fusteria per a construccions, inclosos els taulers cel·lulars, els
taulers acoblats per a revestiment de sòl i llistons per a coberta de teulades o
façanes («shingles» i «shakes»), de fusta.

ex47 i ex48

Pasta i paper dels capítols 47 i 48 de la nomenclatura combinada, excepte els
productes a base de bambú i els productes per reciclar (deixalles i rebuig).

9403 30

Mobles de fusta dels tipus que s’utilitzen en oficines.

9403 40

Mobles de fusta dels tipus que s’utilitzen en cuines.

9403 50 00

Mobles de fusta dels tipus que s’utilitzen en dormitoris.

9403 60

Els altres mobles de fusta.

9403 90 30

Parts de mobles, de fusta.

9406 00 20

Construccions prefabricades, de fusta.

Descripció del producte d’acord amb la versió consolidada (Reglament UE núm. 927/2012 de la Comissió,
de 9 d’octubre) del Reglament CEE núm. 2658/87 del Consell.
1

http://www.boe.es
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