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MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

544 ORDRE de 26 de desembre de 2001 per la
qual es modifiquen determinats aspectes de
l’Ordre de 23 de maig de 1986 i les ordres
d’1 de juliol de 1986 sobre control i certi-
ficació de llavors i plantes de viver. («BOE» 10,
de 11-1-2002.)

Per la Decisió 94/650/CE de la Comissió, de 9 de
setembre de 1994, es va organitzar un experiment tem-
poral en condicions especials, a fi de comprovar si la
comercialització de llavors a granel destinades al con-
sumidor final suposa un estalvi de les despeses rela-
cionades amb l’envasament, material d’envasament i la
posterior eliminació d’aquest, així com avaluar si la
comercialització repercuteix negativament en la qualitat
de les llavors en comparació amb el nivell de qualitat
que s’aconsegueix amb el mètode actual, a l’empara de
les directives 66/401/CEE, relativa a la comercialització
de les llavors de plantes farratgeres, i 66/402/CEE, rela-
tiva a la comercialització de les llavors de cereals.

Després dels resultats obtinguts de l’experiment tem-
poral esmentat, la Directiva 2001/64/CE del Consell,
de 31 d’agost de 2001, per la qual es modifiquen les
directives 66/401/CEE i 66/402/CEE, permet als estats
membres autoritzar la comercialització de llavors a granel
destinades al consumidor final de forma permanent, sem-
pre que es compleixin determinades condicions, que ha
d’establir la Comissió d’acord amb el procediment al qual
es refereix l’apartat 2 de l’article 21 de les directives
esmentades, i mentrestant s’apliquen les que estableix
la Decisió 94/650/CE.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora a l’ordenament
jurídic la Directiva 2001/64/CE, i per a això modifica
l’Ordre de 23 de maig de 1986, que aprova el Reglament
general tècnic de control i certificació de llavors i plantes
de viver, i les ordres d’1 de juliol de 1986 que aproven
els reglaments tècnics de control i certificació de llavors
de cereals i de llavors i plantes farratgeres.

En virtut d’això, disposo:

Article 1. Modificació de l’Ordre de 23 de maig
de 1986, que aprova el Reglament general tècnic
de control i certificació de llavors i plantes de viver.

L’Ordre de 23 de maig de 1986, que aprova el Regla-
ment general tècnic de control i certificació de llavors
i plantes de viver, queda modificada de la manera
següent:

1. L’apartat 40 de l’annex únic se substitueix pel
text següent:

«40. Les llavors s’han d’expedir en envasos o con-
tenidors precintats o tancats de la manera que estableix
l’apartat 18, i no es poden comercialitzar a granel.

Els envasos de les llavors de producció nacional, llevat
del que es preveu per als de llavors de categoria estàn-
dard, han de portar una etiqueta oficial que compleixi
les especificacions que estableix l’apartat 20.

Com a excepcions al que disposen els dos paràgrafs
anteriors, sempre que ho estableixin els corresponents
reglaments tècnics per a determinades espècies o grups
d’espècies, s’estableixen les següents:

a) La comercialització en petits envasos sense eti-
queta oficial de llavor procedent del fraccionament del
contingut d’envasos precintats oficialment. Els regla-

ments tècnics específics han de fixar per a cada espècie
o grup d’espècies les normes que s’han de complir en
aquest aspecte.

b) La comercialització a granel directament al con-
sumidor final de llavors certificades, contingudes en
grans envasos o recipients, efectuada per productors
autoritzats, d’acord amb la Decisió 94/650/CE i, si s’es-
cau, amb les disposicions que estableixi la Unió Europea.

Les plantes de viver s’han d’expedir precintades, indi-
vidualment o agrupades, d’acord amb les normes que
dictin els reglaments tècnics corresponents.»

2. A l’annex únic s’inclou un nou apartat 40 bis
amb el contingut següent:

«40 bis. En el cas que els productors de llavors auto-
ritzats vulguin fer ús de l’excepció que estableix la lletra b)
de l’apartat anterior, han de complir el següent:

a) Anualment, i almenys amb deu dies d’antelació
a l’inici de les activitats de recepció i processament de
les llavors, han de comunicar a l’autoritat competent on
radiquin les insta�acions en les quals es té previst exer-
citar la comercialització a granel de llavors certificades
que volen portar a terme aquest sistema de comercia-
lització, i han d’especificar, almenys:

Tipus d’envasos o recipients que tenen previst utilitzar
per emmagatzemar la llavor certificada i des d’on aquesta
s’ha de distribuir a granel directament al consumidor
final.

Sistema de tancament i buidatge d’aquests envasos
o recipients.

Sistema de presa de mostres de la llavor, d’acord
amb el que estableixen les normes de l’ISTA.

L’autoritat competent, una vegada comprovat que
l’entitat productora de llavor compleix els requisits per-
tinents i que aquesta compleix les condicions adequades
per poder aplicar aquest sistema de comercialització,
li ha de comunicar els resultats de les comprovacions
i establir el pla d’inspeccions i presa de mostres corres-
ponent.

b) L’entitat que compleixi els requisits per a la
comercialització a granel directament al consumidor de
llavors certificades d’acord amb el que estableix el punt
anterior, ha de so�icitar la certificació de la llavor almenys
amb dos dies d’antelació a la data d’inici de l’ompliment
dels envasos o recipients que esmenta el punt anterior,
i indicar: espècie, varietat, categoria, tipus d’envàs o reci-
pient, sistema de tancament, número d’identificació de
la partida i número de l’etiqueta utilitzada per identi-
ficar-la. Una vegada finalitzades les anàlisis pertinents
efectuades per l’entitat, s’ha de remetre a l’autoritat com-
petent, abans de precintar la llavor, la informació relativa
a quantitat, percentatge de puresa i percentatge de ger-
minació de la partida.

c) L’autoritat competent ha de procedir a precintar
oficialment la partida una vegada comprovat que s’han
complert els requisits del procés de producció de la llavor
que la compon prenent les mostres necessàries segons
el que estableixen les normes de l’ISTA per a cada tipus
i mida de l’envàs o recipient i validant l’acta confec-
cionada per alguna de les entitats que, d’acord amb l’Or-
dre de 10 d’octubre de 1994, hagi estat acreditada per
agafar-ne mostres i, si s’escau, per efectuar les anàlisis
de laboratori.

d) L’autoritat competent ha d’efectuar les anàlisis
reglamentàries de les mostres preses, i si els resultats
compleixen els requisits establerts s’ha de procedir a
la certificació de la partida precintada; és aplicable a
tot el procés descrit abans el que especifica l’apartat 24
del Reglament general tècnic de control i certificació
de llavors i plantes de viver.
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e) Els envasos o recipients que continguin la llavor
esmentada abans han de romandre precintats i etique-
tats fins que l’autoritat competent autoritzi a tornar a
omplir el recipient, segons el que s’ha exposat anterior-
ment i d’acord amb les condicions que l’autoritat esmen-
tada estableixi.

f) Cada lliurament de llavor certificada, fet directa-
ment al consumidor final segons aquest sistema de
comercialització, es considera un lot i s’identifica ade-
quadament amb un número, sota la responsabilitat del
productor en el moment de l’expedició.

Aquest número està compost pel número de la partida
original, al qual s’afegeixen lletres o números correlatius,
corresponents als lliuraments successius.

El recipient utilitzat pel consumidor final, quan la llavor
hagi estat tractada amb algun producte fitosanitari, ha
de ser tancat després de ser omplert, i etiquetat d’acord
amb el que estableix l’apartat 22 d’aquest Reglament.

g) De cada un d’aquests lots, personal facultat pel
productor n’agafa una mostra representativa en el
moment en què s’ha procedit a omplir el recipient que
el conté. La mostra es divideix en tres exemplars homo-
genis, dels quals un s’entrega al consumidor final i els
dos restants queden dipositats a l’entitat; un d’ells es
posa a disposició de l’autoritat competent.

Amb independència del que exposa el paràgraf ante-
rior i a fi de comprovar el bon funcionament d’aquest
sistema de comercialització, l’autoritat competent ha
d’establir un sistema de control, que inclou la presa de
mostres oficial o sota control oficial de forma aleatòria,
durant l’operació d’omplir el recipient del consumidor
final, en la forma que estableix l’article 23.

h) En fer cada lliurament, el productor ha d’expedir
un albarà o una nota de lliurament, per triplicat, on consti
almenys la informació següent: número d’identificació
de la partida original, número de lot assignat al con-
sumidor final, espècie, varietat, categoria, mes i any del
precintament oficial, quantitat retirada i, en cas d’haver
estat tractada la llavor, indicació de la matèria activa
utilitzada i possible toxicitat d’aquesta.

L’albarà ha d’estar signat pel productor de llavor auto-
ritzat i pel consumidor final, o per la persona que els
representi, i s’ha de posar a disposició de l’autoritat com-
petent el tercer exemplar, d’acord amb el procediment
que aquesta estableixi.

En tot cas, al final de la campanya, l’entitat ha de
comunicar a l’autoritat competent la totalitat de les quan-
titats de llavor comercialitzada a granel especificant-ne
espècie, varietat, categoria, quantitats per partides i lots,
destinacions i romanents si n’hi ha.

i) El productor autoritzat ha de fer constar en el
registre d’entrades i sortides reglamentari, previst a l’a-
partat 42 d’aquest Reglament, de forma individualitzada
les partides de llavors certificades oficialment o sota con-
trol oficial destinades a aquest tipus de comercialització
i les quantitats retirades pels consumidors finals, i con-
servar les còpies dels corresponents albarans i factures
expedits.

Si s’escau, si ho autoritza l’autoritat competent, l’arxi-
vament ordenat de les còpies dels albarans i factures
pot substituir la inscripció en el registre d’entrades i sor-
tides abans esmentada.

j) Les comunitats autònomes han de remetre al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, al final de
cada campanya, la relació de les quantitats de llavor
comercialitzada a granel, per espècies, varietats i pro-
ductors. Així mateix, han d’enviar les mostres de llavor
representatives dels diferents lots i partides de llavors
comercialitzades així, que el departament esmentat els
so�iciti, per a la possible inclusió en els assaigs com-
paratius previstos per la Unió Europea.»

Article 2. Modificació de l’Ordre d’1 de juliol de 1986
per la qual s’aprova el Reglament tècnic de control
i certificació de llavors de cereals.

L’Ordre d’1 de juliol de 1986, que aprova el Regla-
ment tècnic de control i certificació de llavors de cereals,
es modifica afegint una lletra e) a l’epígraf VIII, comer-
cialització, amb la redacció següent:

«e) Comercialització de llavor certificada a granel.
Es pot comercialitzar llavor de categoria certificada

a granel, de les espècies: arròs, civada, ordi, sègol, blat
xeixa, blat dur i tritical destinada directament al con-
sumidor final, sempre que es compleixin els requisits
que estableixen els apartats 40 i 40 bis del Reglament
general tècnic de control i certificació de llavors i plantes
de viver.»

Article 3. Modificació de l’Ordre d’1 de juliol de 1986,
per la qual s’aprova el Reglament tècnic de control
i certificació de llavors i plantes farratgeres.

L’Ordre d’1 de juliol de 1986, que aprova el Regla-
ment tècnic de control i certificació de llavors i plantes
farratgeres, es modifica afegint un nou apartat VIII.4,
a l’epígraf VIII, comercialització, del tenor següent:

«VIII.4. Comercialització de llavor certificada a granel.
Es pot comercialitzar llavor de categoria certificada

a granel, de les espècies: faves i favons [vicia faba (par-
tim)] i pèsol [Pisum sativum (pairtim)], destinades direc-
tament al consumidor final, sempre que es compleixin
els requisits que estableixen els apartats 40 i 40 bis
del Reglament general tècnic de control i certificació
de llavors i plantes de viver.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació que
conté l’article 149.1.13 de la Constitució, que atribueix
a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases
i coordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta disposició entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 26 de desembre de 2001.

ARIAS CAÑETE

690 REIAL DECRET 2/2002, d’11 de gener, pel
qual es regula l’aplicació de la iniciativa comu-
nitària «Leader Plus» i els programes de desen-
volupament endogen de grups d’acció local,
inclosos en els programes operatius integrats
i en els programes de desenvolupament rural
(PRODER). («BOE» 11, de 12-1-2002.)

Durant els pròxims anys l’agricultura necessitarà
adaptar-se a l’evolució del comerç, la política de mercats,
les normes comercials, la demanda i les preferències
dels consumidors i l’ampliació de la Unió Europea.
Aquests canvis, que afectaran no solament els mercats
agrícoles, sinó també l’economia local de les zones rurals
en general, i les polítiques de desenvolupament rural,


