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MINISTERI D’AGRICULTURA,

PESCA I ALIMENTACIÓ

22238 REIAL DECRET 1678/1999, de 29 d’octubre,
pel qual es modifica el Reial decret 929/1995,
de 9 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
tècnic de control i certificació de plantes de viver
i arbres fruiters. («BOE» 276, de 18-11-1999.)

El Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament tècnic de control i certificació de
plantes de viver i arbres fruiters, va recollir la legislació
nacional prèvia en la matèria i va incorporar a l’orde-
nament jurídic intern una normativa comunitària integra-
da per la Directiva 92/34/CEE, del Consell, de 28 d’abril,
relativa a la comercialització de materials de multiplicació
d’arbres fruiters i de plançons d’arbres fruiters destinats
a la producció fructícola, i per tres directives més de
la Comissió dictades de conformitat amb la primera, con-
cretament, la Directiva 93/48/CEE, de la Comissió, de 23
de juny, per la qual s’estableix la fitxa referent a les con-
dicions que han de complir els materials de multiplicació
d’arbres fruiters i plançons d’arbres fruiters destinats a
la producció fructícola, la Directiva 93/64/CEE, de la
Comissió, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen les dis-
posicions d’aplicació per a la vigilància i el control dels
proveïdors i els establiments, i la Directiva 93/79/CEE,
de la Comissió, de 21 de setembre, per la qual s’es-
tableixen disposicions suplementàries d’aplicació a les
llistes de varietats de materials de multiplicació d’arbres
fruiters i de plançons d’arbres fruiters elaborats pels
proveïdors.

L’article 7 de la Directiva 93/48/CEE, de la Comissió,
va determinar que en espera que s’adopti un règim comu-
nitari de certificació, els materials inicials, de base i cer-
tificats, han de complir les condicions establertes per
a cada categoria en els règims nacionals de certificació,
sempre que s’ajustin, tant com sigui possible, als règims
internacionals de certificació existents.

L’olivera és una espècie que té molta importància
en l’economia agrària d’Espanya i en la qual, en els últims
anys, s’han consolidat avenços tècnics tant en els sis-
temes de producció dels vivers com en les metodologies
d’anàlisi del material vegetal. Aquest Reial decret esta-
bleix els requisits de control i certificació de la qualitat
de les plantes de viver d’olivera, i els adapta als recents
avenços tècnics que han tingut lloc en el sector. Per
això, es delimita l’abast del terme arbre fruiter, que es
fa servir a l’annex V del Reglament tècnic de control
i certificació de plantes de viver d’arbres fruiters, d’acord
amb el que fixa l’article primer, per la qual cosa es modi-
fica el títol de l’annex V i s’hi introdueix un nou annex IV
que recull els requisits específics aplicables a la certi-
ficació de les plantes de viver d’olivera.

Aquesta disposició s’ha sotmès al procediment d’in-
formació en matèria de normes i reglamentacions tèc-
niques que preveu la Directiva 98/34/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 22 de juny, modificada per
la Directiva 98/48/CE, del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 20 de juliol, que el Reial decret 1337/1999,
de 31 de juliol, incorpora a l’ordenament jurídic intern.

En la seva elaboració s’ha sotmès a consulta de les
entitats representatives dels sectors afectats i de les
comunitats autònomes.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.10a i 13a de la Constitució, que
reserva a l’Estat la competència exclusiva en matèria

de comerç exterior i de bases i coordinació de la pla-
nificació general de l’economia.

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 en
la reunió del dia 29 d’octubre de 1999,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 929/1995.

1. El títol de l’annex V del Reial decret 929/1995,
de 9 de juny, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de
control i certificació de plantes de viver d’arbres fruiters,
queda redactat en els termes següents:

«Normes específiques per a la certificació de
plantes de viver d’arbres fruiters de llavor i pinyol.»

2. S’introdueix un nou annex IX en el Reial
decret 929/1995, amb el títol i el contingut que recull
l’annex d’aquest Reial decret.

Disposició transitòria única. Plantes mare d’olivera.

1. Els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes, a so�icitud dels interessats, han de qualificar
els peus mare d’olivera existents abans de l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret i que no compleixin els requi-
sits d’origen clonal que estableix l’apartat 3.1 de l’an-
nex IV com a peus mare de material de multiplicació
certificat, quan compleixin les condicions següents:

a) Tenir l’origen conegut.
b) Haver estat comprovats varietalment i sanitàriament.
c) No existència de material inicial o de base de

la varietat de què es tracti.

2. Transcorreguts cinc anys des de l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret, els peus mare a què es refe-
reix l’apartat anterior perden la qualificació de peus mare
de material certificat.

Disposició final. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 29 d’octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura,

Pesca i Alimentació,

JESÚS POSADA MORENO

ANNEX

ANNEX IX

Normes específiques per a la certificació
de plantes de viver d’olivera

1. Requisits per a la producció i el manteniment
de material inicial

1. Les plantes mare de material inicial inclouen
la planta cap de clon, les plantes de reserva i les
plantes de partida.

2. Per obtenir les plantes de reserva i de partida
cal arrelar com a mínim cinc pues de la planta
cap del clon.

D’aquestes, se n’han de cultivar dues sobre subs-
trat estèril i a l’abric de vectors, que constitueixen
les plantes de reserva.
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La resta es pot cultivar en un camp, en con-
dicions d’aïllament que assegurin l’absència de con-
taminació per malaltia i permetin l’expressió dels
caràcters varietals, que constitueixen les plantes
de partida.

El terreny de plantació no ha de tenir «verticillium
dahliae» ni nematodes transmissors de virosis.

3. Cada planta mare de material inicial ha d’ha-
ver passat una inspecció oficial que asseguri que
no té cap dels organismes nocius que figuren en
el quadre A, mitjançant una presa de mostres, si
s’escau, i anàlisi per tècniques apropiades i apro-
vades per l’organisme oficial responsable, i que les
seves característiques varietals coincideixen amb
la descripció oficial de la varietat.

4. Anualment s’ha de comprovar l’estat sanitari
de les plantes mare de material inicial per a les
malalties i les virosis fàcilment transmissibles.

La tolerància ha de ser del 0 per 100.
5. La descendència de cada cap de clon s’ha

d’identificar amb un codi, anomenat número de
clon, que s’ha de mantenir al llarg de la seva mul-
tiplicació i comercialització juntament amb la deno-
minació de la varietat.

2. Requisits per a la producció i el manteniment
de material de base

1. Les plantes mare de material de multiplica-
ció base, d’ara endavant plantes mare de base, s’ob-
tenen directament a partir de material de multi-
plicació inicial.

2. Les plantes mare de base es poden cultivar
en un camp, en condicions d’aïllament que assegurin
l’absència de contaminació de malalties i almenys
amb les distàncies d’aïllament que assenyala el qua-
dre B. Aquestes distàncies es poden reduir si s’es-
tableixen altres mesures d’aïllament eficaces, apro-
vades per l’organisme oficial responsable.

El substrat o el sòl de plantació no ha de tenir
«verticillium dahliae» ni nematodes transmissors de
virosis.

3. De totes les plantes mare de base, se n’ha
d’haver comprovat la identitat varietal, almenys per
observació visual de caràcters. El manteniment de
l’estat sanitari s’ha de comprovar anualment per a
les malalties i les virosis fàcilment transmissibles
i, si s’escau, per un mostreig i per tècniques d’anàlisi
apropiades i aprovades per l’organisme responsable.

La tolerància ha de ser del 0 per 100.

3. Requisits per a la producció de material
de multiplicació i plantes de viver certificades

1. Les plantes mare de material de multiplica-
ció certificat, d’ara endavant plantes mare de cer-
tificat, s’obtenen directament de material de mul-
tiplicació base o de material de multiplicació inicial.

2. Les plantes mare de certificat es poden cul-
tivar en un camp, en condicions d’aïllament que asse-
gurin l’absència de contaminació de malalties i
almenys amb les distàncies d’aïllament que assenya-
la el quadre B. Aquestes distàncies es poden reduir
si s’estableixen altres mesures d’aïllament eficaces,
aprovades per l’organisme oficial responsable.

El substrat o el sòl de plantació no ha de tenir
«verticillium dahliae» ni nematodes transmissors de
virosis.

3. Les plantes mare i els vivers han d’estar lliu-
res, almenys per observació visual, de símptomes
dels organismes nocius que consten en el quadre A.

4. De les plantes mare de certificat, se n’ha
d’haver comprovat la identitat varietal almenys per
observació visual de caràcters.

5. La puresa varietal de les plantes de viver
certificades s’ha de comprovar, almenys, per ins-
pecció visual i és del 99,99 per 100 com a mínim.

6. Els productors han de fer les depuracions
oportunes perquè les plantes de viver compleixin
els requisits de puresa varietal i l’estat sanitari.
Només s’admet que falti fins un 5 per 100 de plan-
tes depurades per causes fitosanitàries o varietals.

7. Els substrats en què es produeixin i es
comercialitzin les plantes de viver han d’estar lliures
de «verticillium dahliae» i de nematodes transmis-
sors de virosis.

QUADRE A

Organismes nocius

Fongs: «Verticillium dahliae».

Bacteris: «Pseudomonas savastanoi» (Tubercu-
losi).

Virosi o similars:

Mosaic de l’àrabis (ArMv).
Rovell de la prunera (CLRV).
Mosaic del cogombre (CMV).
Virus latent de les taques en l’anell de la
maduixa (SLRV).

QUADRE B

Distàncies d’aïllament

Plantes mare de
material de
multiplicació
inicial, base o
certificat.

100 m a plantes d’olivera que
no siguin del sistema de cer-
tificació.

Vivers. 20 m de plantacions comercials
d’olivera.

MINISTERI

D’ECONOMIA I HISENDA

22452 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret
1588/1999, de 15 d’octubre, pel qual s’a-
prova el Reglament sobre la instrumentació
dels compromisos per pensions de les empre-
ses amb els treballadors i els beneficiaris.
(«BOE» 280, de 23-11-1999.)

Havent observat errades en el text del Reial
decret 1588/1999, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament sobre la instrumentació dels compromisos
per pensions de les empreses amb els treballadors i els
beneficiaris, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 257, de 27 d’octubre de 1999, i en el suplement


