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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
6811 Ordre AAA/1079/2012, de 22 de maig, per la qual es modifica el Reglament 

tècnic de control i certificació de llavors de cereals, aprovat per l’Ordre 
ARM/3368/2010, de 27 de desembre.

El Reglament tècnic de control i certificació de llavors de cereals, aprovat per l’Ordre 
ARM/3368/2010, de 27 de desembre, estableix els requisits que s’han de complir en el 
procés de producció de les llavors de cereals, d’acord amb el que estableix la Directiva 
66/402/CEE del Consell, de 14 de juny, relativa a la comercialització de llavors de cereals.

Aquesta Directiva 66/402/CEE del Consell, de 14 de juny, ha estat modificada per la 
Directiva d’execució 2012/1/UE de la Comissió, de 6 de gener de 2012, per la qual es 
modifica l’annex I de la Directiva 66/402/CEE del Consell pel que fa a les condicions que 
ha de complir el conreu d’«Oryza sativa».

La present norma incorpora a l’ordenament jurídic intern la Directiva d’execució 
2012/1/UE de la Comissió, de 6 de gener de 2012, a través de la modificació corresponent 
del Reglament tècnic de control i certificació de llavors de cereals.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació del Reglament tècnic de control i certificació de llavors de 
cereals, aprovat per l’Ordre ARM/3368/2010, de 27 de desembre.

Es modifica el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de cereals, aprovat 
per l’Ordre del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, de 27 de desembre de 2010, 
en els termes següents:

U. A l’annex 1, se substitueix el títol de l’observació quarta, així com el seu primer 
paràgraf pel text següent:

«Quarta.–Plantes d’altres varietats: a les parcel·les de producció de llavor 
d’arròs el nombre de plantes reconeixibles com a manifestament silvestres o de gra 
vermell no ha d’excedir:

0 per a la producció de llavors de base.
1 per cada 100 m² per a la producció de llavors certificades de primera i segona 

generació.»

Dos. A l’annex 1, el text de l’observació sisena se substitueix pel següent:

«Sisena.–Plantes infectades: es consideren plantes infectades les atacades 
per carbó (“Ustilago spp.”) en els camps de producció de llavor de blat, ordi i civada, 
i per helmintosporiosi (“Helminthosporium spp.”) en els d’ordi i arròs, així com per 
“Piricularia oryzae” en l’arròs.

En el cas del sègol, el nombre d’esclerocis de sègol banyut (“Claviceps 
purpurea”) no pot ser superior a un per metre quadrat, en totes les categories.

Es poden aprovar camps amb percentatges més alts que els que figuren en el 
quadre a petició de l’entitat, sempre que abans de precintar la llavor aquestes 
s’hagin tractat amb productes d’eficàcia reconeguda.

En els camps de producció de llavors d’arròs, el nombre de plantes reconeixibles 
com a manifestament infectades per “Fusarium fujikuroi” no ha d’excedir:

2 per cada 200 m² per a la producció de llavors de base.
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4 per cada 200 m² per a la producció de llavors certificades de primera 
generació.

8 per cada 200 m² per a la producció de llavors certificades de segona 
generació.»

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva d’execució 2012/1/
UE de la Comissió, de 6 de gener de 2012, per la qual es modifica l’annex I de la Directiva 
66/402/CEE del Consell, pel que fa a les condicions que ha de complir el conreu d’«Oryza 
sativa».

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 22 de maig de 2012.–El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
Miguel Arias Cañete.
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