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SECCIÓ 14a INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

Els organismes d’enllaç d’ambdues parts poden inter-
canviar les dades estadístiques relatives als pagaments
de prestacions efectuades als beneficiaris durant cada
any civil, en virtut del Conveni. Aquestes dades han d’in-
cloure el nombre de beneficiaris i l’import total de les
prestacions.

TÍTOL IV

Disposició final

SECCIÓ 15a ENTRADA EN VIGOR

Aquest Acord entra en vigor en la mateixa data del
Conveni i té la mateixa durada que aquest.

Signat a Canberra, el 20 de desembre de 2002, en
dos exemplars, en llengua espanyola i anglesa; ambdós
textos donen fe igualment.

Per l’autoritat
competent d’Espanya,

Per l’autoritat
competent d’Austràlia,

José Ramón Barañano Fernández Roger Andrew Barson

Ambaixador d’Espanya a Austràlia Secretari adjunt, Prog.
Internacionals, Departament

de Família i Serveis Comunitaris

El present Acord, segons estableix la secció 15a, va
entrar en vigor l’1 de gener de 2003, data en què també
ho va fer el Conveni a l’aplicació del qual es refereix.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 10 de gener de 2003.—El secretari general

tècnic, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

3835 REIAL DECRET 208/2003, de 21 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament tècnic de con-
trol i certificació de plantes de viver de vinya.
(«BOE» 48, de 25-2-2003.)

La Directiva 68/193/CEE del Consell, de 9 d’abril
de 1968, referent a la comercialització dels materials
de multiplicació vegetativa de la vinya, va ser incorporada
a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant l’Ordre d’1
de juliol de 1986, que va ser modificada per l’Ordre
de 24 de juny de 1991.

Aquesta Directiva ha estat modificada per la Directiva
2002/11/CE del Consell, de 19 de febrer de 2002. La
modificació es produeix, tal com s’assenyala en un dels
fonaments de dret de la norma comunitària, amb la fina-
litat d’eliminar totes les barreres comercials que puguin
impedir la lliure circulació dels materials de multiplicació
de la vinya a la Comunitat. Amb aquest objecte, s’han
suprimit totes les possibilitats d’inaplicació unilateral per
part dels estats membres de la Directiva 68/193/CEE,
a l’efecte de la qual s’han derogat o modificat algunes
de les seves disposicions.

Les novetats aportades per la nova normativa comu-
nitària en la matèria imposen la necessitat d’adaptar la
normativa espanyola, per la qual cosa s’han derogat les
disposicions del Reglament tècnic de control i certificació

de plantes de viver de vinyes, aprovat per l’Ordre d’1
de juliol de 1986, que són objecte de regulació per la
Directiva 2002/11/CE, i es manté, en canvi, la vigència
d’aquells preceptes de l’esmentat Reglament tècnic refe-
rents a aspectes no previstos per la Directiva que mit-
jançant el present Reial decret es transposa.

És necessari assenyalar que a l’empara de l’article 4
de la Directiva, que permet als estats membres fixar
per a la seva producció pròpia condicions suplementàries
o més rigoroses, s’efectua una regulació de la producció
destinada a l’exportació, de la producció pel mètode de
la multiplicació en verd i dels organismes nocius que
s’han de controlar en el procés, si bé aquesta regulació
s’aplica exclusivament a les plantes de viver produïdes
a Espanya. El material de multiplicació provinent d’un
altre país comunitari i que es comercialitzi a Espanya
no està subjecte a cap restricció diferent de les que
fixa la Directiva comunitària.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, d’acord amb el Consell d’Estat i
prèvia deliberació del Consell de Ministres a la reunió
del dia 21 de febrer de 2003,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament tècnic de control
i certificació de plantes de viver de vinya.

S’aprova el Reglament tècnic de control i certificació
de plantes de viver de vinya, en els termes que figuren
a l’annex al present Reial decret.

Disposició transitòria primera. Patrons de categoria
estàndard.

No obstant el que preveu l’article 13 del Reglament
que s’aprova, s’autoritza la comercialització al territori
nacional, fins a l’1 de gener de 2005, dels materials
de multiplicació de la categoria estàndard destinats a
ser utilitzats com a portaempelts que procedeixin de ceps
mare de material de multiplicació estàndard que existien
en la data del 23 de febrer de 2002.

Disposició transitòria segona. Ceps mare de prebase.

Els ceps mare de prebase autoritzats i existents en
la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament tècnic
de control i certificació de plantes de viver de vinya els
ha de classificar l’autoritat competent en les categories
aprovades en aquest Reglament en funció del compli-
ment de les condicions fixades en cada cas a l’annex I.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre d’1 de juliol de 1986, per
la qual s’aprova el Reglament tècnic de control i cer-
tificació de plantes de viver de vinya, llevat dels epígrafs
VII i VIII, que continuen en vigor.

Disposició final primera. Habilitació competencial.

El present Reial decret es dicta a l’empara de l’article
149.1.13a de la Constitució, que atribueix a l’Estat com-
petència exclusiva en matèria de bases i coordinació
general de l’activitat econòmica, a excepció dels articles
26 i 27, que es dicten a l’empara de l’article 149.1.10a,
que atorga a l’Estat competència exclusiva en matèria
de comerç exterior.
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Disposició final segona. Facultat d’aplicació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per dictar, en l’àmbit de les seves competències,
les disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació
del que disposa aquest Reial decret i en especial per
modificar els annexos, quan sigui necessari o en cas
de modificació de la normativa comunitària.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de febrer de 2003.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANNEX

Reglament tècnic de control i certificació
de plantes de viver de vinya

CAPÍTOL I

Àmbit d’aplicació

Article 1. Àmbit d’aplicació.

1. Queden subjectes a l’àmbit d’aplicació del pre-
sent Reglament tècnic les plantes de viver de vinya que
es comercialitzin de les diferents espècies conreades del
gènere botànic «Vitis L.», així com els seus híbrids inte-
respecífics i intervarietals.

2. El present Reglament s’aplica sense perjudici del
que disposa el Reglament (CEE) núm. 234/68 del Con-
sell, de 27 de febrer de 1968, sobre l’establiment d’una
organització comuna de mercats al sector de les plantes
vives i dels productes de la floricultura.

3. El present Reglament no s’aplica als materials
de multiplicació quan s’hagi comprovat que estan des-
tinats a l’exportació a països tercers.

CAPÍTOL II

Definicions i categories

Article 2. Definicions generals.

A efectes d’aquest Reglament, s’entén per:
a) «Vinya»: les plantes del gènere «Vitis L.» que es

destinen a la producció de raïm o a la utilització com
a materials de multiplicació per a aquestes mateixes
plantes.

b) «Varietat»: un conjunt vegetal d’un únic taxó botà-
nic, del rang més baix conegut, que pugui:

1r Definir-se mitjançant l’expressió dels caràcters
resultants d’un determinat genotip o d’una determinada
combinació de genotips.

2n Distingir-se de qualsevol altre conjunt vegetal
mitjançant l’expressió d’un d’aquells caràcters, com a
mínim.

3r Considerar-se una entitat per la seva aptitud per
ser reproduït sense cap canvi.

c) «Clon»: una descendència vegetativa d’una varie-
tat d’acord amb una soca de vinya elegida per la identitat
de la seva varietat, els seus caràcters fenotípics i el seu
estat sanitari.

Article 3. Definicions de plantes de viver.

1. «Materials de multiplicació».
a) Plançons de cep.
1r «Barbats»: fraccions de sarments o branques her-

bàcies de cep arrelades i sense empeltar, destinades
a la plantació franc dempeus o a ser utilitzades com
a portaempelt per a un empelt.

2n «Plantes empelt»: fraccions de sarments o de
branques herbàcies de vinya, unides entre si per empelt,
la part subterrània de les quals estigui arrelada.

b) Parts de plantes de vinya.
1r «Sarments»: branques d’un any.
2n «Branques herbàcies»: branques no agostades.
3r «Estaques empeltables de portaempelts»: frac-

cions de sarments o de branques herbàcies de cep, des-
tinades a formar la part subterrània quan es preparin
plantes empelt.

4t «Empelts»: fraccions de sarments o de branques
herbàcies de cep, destinades a formar la part aèria quan
es preparin plantes empelt o es realitzin empelts sobre
el terreny.

5è «Estaquetes»: fraccions de sarments o de bran-
ques herbàcies de cep, destinades a la producció de
barbats.

2. «Ceps mare»: cultius de ceps destinats a la pro-
ducció d’estaques, estaquetes o empelts.

3. «Vivers»: cultius de ceps destinats a la producció
de barbats o de plantes empelt.

Article 4. Categories de plantes de viver.

1. «Materials de multiplicació inicials»: els materials
de multiplicació que compleixin els requisits següents:

a) Que s’hagin produït sota la responsabilitat del
productor, mitjançant mètodes acceptats generalment,
amb vista a mantenir la identitat de la varietat i, si s’escau,
del clon, així com a prevenir malalties.

b) Que es destinin a la producció de materials de
multiplicació de base o de materials de multiplicació
certificats.

c) Que compleixin les condicions previstes als
annexos I i II per als materials de multiplicació inicials.

d) Respecte als quals s’hagi comprovat en un exa-
men oficial que s’han observat les condicions abans
esmentades.

2. «Materials de multiplicació de base»: els materials
de multiplicació que compleixin els requisits següents:

a) Que s’hagin produït sota la responsabilitat del
productor, mitjançant mètodes acceptats generalment,
amb vista a mantenir la identitat de la varietat i, si s’escau,
del clon, així com a prevenir malalties, i que procedeixin
directament de materials de multiplicació inicials per via
vegetativa.

b) Que estiguin destinats a la producció de materials
de multiplicació certificats.

c) Que compleixin les condicions previstes als
annexos I i II per als materials de multiplicació de base.

d) Respecte als quals s’hagi comprovat en un exa-
men oficial que s’han observat les condicions abans
esmentades.

3. «Materials de multiplicació certificats»: els mate-
rials de multiplicació que compleixin els requisits
següents:

a) Que procedeixen directament de materials de
multiplicació de base o de materials de multiplicació
inicials.

b) Que estan destinats:
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1r A la producció de plantes o de parts de plantes
que serveixin per a la producció de raïm.

2n A la producció de raïm.

c) Que compleixen les condicions previstes als
annexos I i II per als materials de multiplicació certificats.

d) Per als quals s’ha comprovat, en realitzar un exa-
men oficial, que s’han respectat les condicions esmen-
tades.

4. «Materials de multiplicació estàndard»: els mate-
rials de multiplicació que compleixin els requisits
següents:

a) Que tenen la identitat i la puresa varietals.
b) Que estan destinats:

1r A la producció de plantes o de parts de plantes
que serveixin per a la producció de raïm.

2n A la producció de raïm.

c) Que compleixen les condicions previstes als
annexos I i II per als materials de multiplicació estàndard.

d) Per als quals s’ha comprovat, en realitzar un exa-
men oficial, que s’han respectat les condicions esmen-
tades abans.

Article 5. Altres definicions.

1. «Comercialització»: la venda, la possessió amb
vista a la venta, l’oferta de venda i qualsevol cessió,
lliurament o transmissió de materials de multiplicació
a tercers, tant mitjançant remuneració com sense, amb
vista a la seva explotació comercial.

No es consideren comercialització els intercanvis de
materials de multiplicació la finalitat dels quals no sigui
l’explotació comercial de la varietat, com és el cas de
les operacions següents:

a) El lliurament de materials de multiplicació a orga-
nismes d’experimentació i inspecció.

b) El lliurament de materials de multiplicació a pro-
ductors de serveis per a la transformació o el condi-
cionament, sempre que el productor de serveis no adqui-
reixi drets sobre el material de multiplicació subministrat.

2. «Autoritat competent»: el Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, respecte a l’ordenació i coordinació
en matèria de control i certificació de plantes de viver
de vinya, així com en relació amb el Registre de varietats
comercials i en els casos de comerç exterior, i els òrgans
competents de les comunitats autònomes, respecte a
l’aplicació del control i la certificació de plantes de viver
de vinya en els seus territoris respectius.

CAPÍTOL III

Varietats comercials

Article 6. Registre de varietats comercials.

1. Només es poden comercialitzar les varietats ins-
crites en el Registre de varietats comercials de vinya.

2. També s’admet la comercialització de les varie-
tats inscrites en els catàlegs o registres dels altres estats
membres, sense perjudici del que disposa el Reglament
(CE) núm. 1493/1999 del Consell, de 17 de maig de
1999, pel qual s’estableix l’organització comuna del mer-
cat vitivinícola respecte a les normes generals referents
a la classificació de les varietats de vinya.

3. El Registre pot ser consultat per qualsevol i deter-
mina les principals característiques morfològiques i fisio-
lògiques que permeten de distingir les varietats entre si.

Article 7. Admissió de varietats al Registre de varietats
comercials.

1. Només s’admet una varietat al Registre si és dife-
rent, estable i prou homogènia.

2. Es consideren diferenciades les varietats que es
distingeixin clarament, per l’expressió dels caràcters deri-
vats d’un genotip o d’una combinació de genotips
donats, de qualssevol altres varietats l’existència de les
quals sigui coneguda notòriament a la Comunitat.

3. Es considera varietat coneguda notòriament a la
Comunitat tota varietat que, en el moment de la so�icitud
formal d’admissió, estigui registrada al catàleg de l’Estat
membre de què es tracti o d’un altre Estat membre,
o en espera d’admissió a l’Estat membre de què es tracti
o en un altre Estat membre, llevat que les condicions
abans esmentades s’hagin deixat de complir en tots els
estats membres afectats abans de la decisió sobre la
so�icitud d’admissió de la nova varietat examinada.

4. Es consideren estables les varietats en què l’ex-
pressió dels caràcters inclosos en l’examen de la dife-
renciació o de qualsevol altre caràcter utilitzat per des-
criure la varietat no experimenti canvis després de mul-
tiplicacions successives.

5. Es consideren homogènies les varietats en què,
a reserva de les variacions que puguin derivar de les
particularitats de la seva multiplicació, l’expressió dels
caràcters inclosos en l’examen de la diferenciació o de
qualsevol altre caràcter utilitzat per descriure la varietat
sigui prou homogènia.

6. Les varietats procedents d’altres estats membres
s’han de sotmetre, en particular pel que fa al procediment
d’admissió, a les mateixes condicions aplicades a les
varietats i als clons nacionals.

7. L’admissió de varietats al Registre és resultat
d’exàmens oficials, efectuats especialment en cultiu
sobre un nombre suficient de caràcters que permeti des-
criure la varietat i d’acord amb mètodes precisos i fiables.

8. Si es té coneixement que la varietat figura al
Registre d’un altre Estat membre amb una altra deno-
minació consolidada, la denominació ha de constar igual-
ment al Registre.

9. Les varietats admeses s’han de controlar regu-
larment i oficialment. Si es deixa de complir alguna de
les condicions d’admissió, aquesta s’anu�a i se suprimeix
la varietat del Registre.

10. Totes les so�icituds o retirades de so�icituds
d’admissió de varietats, així com totes les inscripcions
al Registre de varietats comercials i les diferents modi-
ficacions d’aquest, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació les ha de notificar immediatament als altres
estats membres i a la Comissió.

11. Les varietats de vinya modificades genètica-
ment únicament s’admeten si s’han adoptat totes les
mesures apropiades per evitar riscos per a la salut huma-
na i el medi ambient d’acord amb el que disposa la
normativa en vigor.

12. Les varietats modificades genèticament que
hagin estat acceptades han de figurar clarament indi-
cades com a tals al Registre. Totes les persones que
comercialitzin aquestes varietats han d’indicar al seu
catàleg comercial que es tracta de varietats modificades
genèticament, i precisar l’objectiu de la modificació.

Article 8. Llistes de clons admesos a certificació.

1. Basant-se en la informació facilitada pels òrgans
competents de les comunitats autònomes sobre les plan-
tes de viver qualificades dins del sistema de certificació,
el Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació ha d’establir
la llista de clons admesos a certificació a Espanya.

2. Els clons inclosos en les llistes corresponents d’un
altre Estat membre de la Unió Europea també s’han d’ad-
metre a la certificació a Espanya.
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Article 9. Conservació de les varietats comercials.

1. Les varietats inscrites al Registre de varietats
comercials o, si s’escau, els clons admesos s’han de
mantenir mitjançant selecció conservadora.

2. La selecció conservadora s’ha de poder controlar
sempre gràcies als registres efectuats per l’encarregat
o els encarregats de conservar la varietat i, si s’escau,
el clon.

3. Es poden demanar mostres de la varietat a l’en-
carregat de conservar-la. Si és necessari, es poden agafar
oficialment.

4. Quan la selecció conservadora s’efectuï a Espa-
nya per a una varietat admesa en un altre Estat membre,
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través
del curs corresponent, ha de remetre a l’Estat que tingui
admesa la varietat al seu catàleg el resultat dels controls
que es realitzin, si se li requereix l’assistència adminis-
trativa.

CAPÍTOL IV

Producció de plantes de viver

Article 10. Condicions referents a la producció.

La producció de plantes de viver ha de complir les
condicions corresponents de l’annex I.

Article 11. Producció pel mètode «in vitro».

La producció de material de multiplicació inicial, base
o certificat pel mètode «in vitro» només s’admet en la
mesura que la Unió Europea estableixi condicions i dis-
posicions específiques per fer-ho.

Article 12. Producció pel mètode de «multiplicació en
verd».

La producció de material de multiplicació pel mètode
de «multiplicació en verd» es realitza d’acord amb les
condicions fixades a l’annex VII.

CAPÍTOL V

Condicions del material de multiplicació

Article 13. Materials que es poden comercialitzar.

1. Només es poden comercialitzar els materials de
multiplicació si:

a) Han estat certificats oficialment com a «materials
de multiplicació inicials», «materials de multiplicació de
base» o «materials de multiplicació certificats» o, en el
cas dels materials de multiplicació que no estiguin des-
tinats a ser utilitzats com a portaempelts, si són materials
de multiplicació estàndard controlats oficialment.

b) Si compleixen les condicions que preveu l’annex II.

2. Si es comprova que les plantes de viver no com-
pleixen els requisits d’aquest Reglament, l’autoritat com-
petent ha d’adoptar les mesures adequades perquè no
es comercialitzi fins que no s’hi adeqüin.

3. L’autoritat competent pot autoritzar productors
radicats a Espanya a comercialitzar quantitats apropiades
de materials de multiplicació que no compleixin els requi-
sits d’aquest Reglament en els casos següents:

a) Quan estiguin destinats a proves o amb finalitat
científica.

b) Quan estiguin destinats per a treballs de selecció.
c) Quan estiguin destinats a mesures encaminades

a la conservació de la diversitat genètica.

4. En el cas del material modificat genèticament,
l’autorització es pot concedir únicament si s’han adoptat
totes les mesures apropiades per evitar riscos per a la
salut humana i el medi ambient de conformitat amb la
normativa en vigor.

Article 14. Lots.

1. Els materials de multiplicació, en el moment de
la collita, del condicionament, de l’emmagatzemament,
del transport i del cultiu, són conservats en lots separats
i marcats segons la seva varietat i, si s’escau, per als
materials de multiplicació inicials, els materials de mul-
tiplicació de base i per als materials de multiplicació
certificats, segons el clon.

2. Els materials de multiplicació només es poden
comercialitzar en lots prou homogenis i en envasos o
feixos tancats, proveïts d’un sistema de tancament i d’un
etiquetatge.

Article 15. Precintatge.

Els envasos i feixos de materials de multiplicació s’han
de tancar oficialment o sota control oficial de manera
que no es puguin obrir sense que el sistema de tan-
cament quedi deteriorat o sense que quedin rastres de
manipulació a l’etiqueta oficial establerta a l’article 16,
o a l’envàs, quan es tracti d’envasos. Per garantir el tan-
cament, el sistema de tancament ha de portar com a
mínim l’etiqueta oficial o un precinte oficial.

La composició dels feixos i embalatges és la que fixa
l’annex III.

Article 16. Etiquetatge.

1. Els envasos i feixos de materials de multiplicació
han d’anar proveïts d’una etiqueta oficial exterior que
estigui redactada, almenys, en la llengua espanyola ofi-
cial de l’Estat; la fixació s’ha de garantir per mitjà del
sistema de tancament. L’etiqueta ha de tenir les infor-
macions fixades a l’annex IV.

2. L’etiqueta ha de ser blanca creuada diagonalment
per una ratlla violeta per als materials de multiplicació
inicials, blanca per als materials de multiplicació de base,
blava per als materials de multiplicació certificats i de
color groc fosc per als materials de multiplicació estàn-
dard. Les seves dimensions són les que fixa l’annex IV.

3. Els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes poden autoritzar els productors establerts al seu
territori a comercialitzar diversos envasos o diversos
feixos de plantes empelt o de barbats de les mateixes
característiques amb una sola etiqueta. En aquest cas,
els envasos o feixos han d’estar units de tal manera
que, en separar-los, el lligam que els uneix es deteriori
i no es pugui recompondre. La fixació de l’etiqueta es
fa per mitjà d’aquella lligadura. No s’autoritza un nou
tancament.

4. L’etiqueta oficial també pot incloure totes les
dades corresponents al passaport fitosanitari previst en
el Reial decret 2071/1993, de 26 de novembre, relatiu
a les mesures de protecció contra la introducció i difusió
al territori nacional i de la Comunitat Econòmica Europea
d’organismes nocius per als vegetals o productes vege-
tals, així com per a l’exportació i trànsit cap a països
tercers. En aquest cas, les dades del passaport fitosanitari
hi han d’anar clarament diferenciades, s’han de respectar
les seves condicions i l’etiqueta oficial s’ha de reconèixer
equivalent al passaport fitosanitari.

5. En les etiquetes co�ocades als lots de materials
de multiplicació d’una varietat que hagi estat modificada
genèticament i en qualsevol altre document que els
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acompanyi en virtut del que disposa el present Regla-
ment, tant si és oficial com si no ho és, s’ha d’indicar
clarament que la varietat ha estat modificada genèti-
cament i especificar el nom dels organismes modificats
genèticament.

Article 17. Conservació de les etiquetes.

El destinatari dels materials de multiplicació vegeta-
tiva del cep ha de conservar les etiquetes oficials durant
almenys un any i posar-les a disposició de l’autoritat
competent per al control.

Article 18. Albarà.

1. Tota partida de material de multiplicació produït
a Espanya i que es comercialitzi ha d’anar emparada
per un albarà del productor numerat correlativament en
el qual s’han de fer constar, almenys, les dades fixades
a l’annex VI.

2. El productor ha de conservar els albarans, el con-
junt dels quals es considera com a llibre registre de
sortides.

Article 19. Exigències reduïdes.

Quan la Comissió de les Comunitats Europees auto-
ritzi la comercialització d’un determinat conjunt de mate-
rials de multiplicació d’una categoria sotmesa a exigèn-
cies reduïdes d’una varietat determinada, el color de l’e-
tiqueta és el previst per a la categoria corresponent,
i en tots els altres casos és marró. L’etiqueta indica sem-
pre que es tracta de materials de multiplicació d’una
categoria sotmesa a exigències reduïdes.

CAPÍTOL VI

Controls

Article 20. Controls pels productors.

Els productors han de prendre les mesures neces-
sàries per garantir el compliment de les normes fixades
en el present Reglament en totes les etapes de la pro-
ducció i de la comercialització de les plantes de viver.

Amb aquesta finalitat, els productors, bé per ells
mateixos o, si s’escau, en co�aboració amb un altre pro-
ductor, han d’efectuar controls que comprenguin el
següent:

a) L’elaboració i posada en marxa de mètodes de
vigilància i de control en les fases fonamentals del seu
procés de producció i comerç.

b) La presa de mostres, que s’han d’analitzar en un
laboratori reconegut per l’autoritat competent, ha d’as-
segurar que:

1r Les mostres es prenguin durant les diferents
fases del procés de producció i en els intervals establerts,
si s’escau, per l’autoritat competent en efectuar la com-
provació dels mètodes de producció per a la concessió
de l’autorització del productor.

2n El mostreig es realitzi d’una manera tècnicament
correcta i seguint un procediment estadísticament fiable
tenint en compte el tipus d’anàlisi que s’ha de realitzar.

3r Les persones que prenguin les mostres han de
ser competents per fer-ho.

c) L’anotació per escrit, o per algun altre mitjà que
garanteixi una conservació duradora, de les dades corres-
ponents als paràgrafs a) i b) anteriors, i el manteniment
d’un registre de la producció i de la comercialització
de les plantes de viver, que s’han de tenir a disposició

de l’autoritat competent. Aquests documents i registres
s’han de conservar durant un període de tres anys com
a mínim i han de contenir informació completa sobre:

1r Les plantes de viver comprades per ser emma-
gatzemades o utilitzades en el seu procés de producció.

2n Les plantes de viver en procés de producció.
3r Les plantes de viver expedides a altres, o registre

de sortides compost pel conjunt dels albarans emesos,
ordenats correlativament.

4t Els tractaments químics aplicats a les plantes.
5è En el cas de producció in vitro, i per a cada

línia de descendència diferent: data de cada operació,
nombre de plantes i identificació de cada subcultiu.

d) Co�aborar amb l’autoritat competent pel que fa
a la seva activitat i al control oficial corresponent i espe-
cialment:

1r Encarregar-se personalment o designar una altra
persona amb experiència tècnica en la producció de plan-
tes i en qüestions fitosanitàries per relacionar-se amb
l’esmentada autoritat competent.

2n Facilitar l’accés a les persones facultades per
actuar en nom de l’autoritat competent, als registres i
documents indicats en el paràgraf c).

Això no obstant, els productors l’activitat dels quals
en aquest àmbit es limiti a la mera distribució de plantes
de viver produïdes i embalades fora del seu establiment,
han de portar únicament un registre, o conservar proves
duradores, de les operacions de compra i venda o lliu-
rament de plantes de viver que hagin realitzat.

Article 21. Presència d’organismes nocius.

Quan com a conseqüència dels mateixos controls,
o de la informació de què disposin, els productors com-
provin la presència d’un o diversos dels organismes
nocius que preveu el Reial decret 2071/1993, o la pre-
sència, en quantitat superior a l’admissible, dels orga-
nismes que preveu l’annex V, n’han d’informar imme-
diatament l’autoritat competent i prendre les mesures
que aquesta els indiqui, o qualsevol altra mesura neces-
sària per reduir el risc de disseminació dels esmentats
organismes nocius en qüestió. Els productors han de
portar un registre de tots els casos de detecció d’or-
ganismes nocius als seus establiments i de totes les
mesures que s’hagin adoptat sobre això.

Article 22. Control dels productors.

L’autoritat competent ha de dur a terme regularment
la vigilància i el control dels productors, així com dels
seus establiments, a fi d’assegurar el compliment con-
tinuat dels requisits que estableix el present Reglament.
Aquesta vigilància o control s’ha de dur a terme en el
moment apropiat i, almenys, una vegada l’any.

Article 23. Inspeccions oficials.

Les inspeccions oficials poden ser visuals o per pren-
dre mostres per analitzar-les, quan escaigui.

Els processos de producció i comercialització són
objecte de les inspeccions que determini l’autoritat com-
petent, la qual pot prendre mostres en qualsevol moment
durant els processos esmentats.

Quan es prenguin mostres oficials, s’ha de procedir
de manera que es garanteixi la identitat i representativitat
de la mostra.

De les circumstàncies i resultats de les inspeccions,
inclosa, si s’escau, la presa de mostres, se n’ha d’aixecar
acta.

Les desqualificacions de partides de plantes de viver
s’han de comunicar per escrit al productor, indicant-ne
els motius.
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Article 24. Declaracions i estadístiques.

1. Els productors han d’enviar a l’autoritat compe-
tent, abans del 31 de maig de cada any, en model nor-
malitzat que aquesta els indiqui, les informacions
següents:

a) La declaració de cultius on figurin, almenys, les
dades de localització de les parce�es, metres quadrats
de cultiu, unitats en cultiu, tipus de material, origen del
material de multiplicació, per a cada varietat, clon i cate-
goria de planta de viver.

b) La declaració de producció i de comercialització,
on figurin, almenys, les dades d’unitats, tipus de material,
origen del material per a cada varietat, clon i categoria
de planta de viver produïda o comercialitzada.

2. A fi de confeccionar les estadístiques nacionals
i facilitar la informació prevista en la normativa comu-
nitària, els òrgans competents de les comunitats autò-
nomes han d’enviar a la Direcció General d’Agricultura
(Oficina Espanyola de Varietats Vegetals), abans de l’1
de juliol de cada any, les dades de plantes mare, pro-
ducció i comercialització de la campanya ordenades per
varietats, clon, tipus de material i categories.

Article 25. Postcontrols.

Per comprovar la qualitat del material de multiplicació
i la correcta aplicació d’aquest Reglament, els òrgans
competents de les comunitats autònomes poden rea-
litzar postcontrols en el material comercialitzat al seu
territori tenint en compte la informació proporcionada
pels albarans establerts a l’article 18.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot
decidir la realització de postcontrols d’àmbit nacional,
a fi de comprovar la qualitat del material o per harmo-
nitzar els mètodes de control i certificació de les plantes
de viver, així com dels laboratoris d’anàlisi.

Quan la Comissió de la Unió Europea estableixi assa-
jos comparatius o experiments temporals en l’àmbit
comunitari, les autoritats competents hi han de participar
i co�aborar en la mesura que sigui necessari, amb la
coordinació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació.

CAPÍTOL VII

Comerç exterior

Article 26. Condicions generals.

El material de multiplicació que s’importi de països
tercers, per poder ser introduït a Espanya, ha d’oferir
almenys garanties equivalents en tots els aspectes a les
dels materials de multiplicació produïts a la Unió Euro-
pea.

Quant a la tramitació, la documentació i les condicions
necessàries per efectuar importacions i exportacions
amb països tercers, s’aplica el que disposen l’article 5
del Decret 3767/1972, de 23 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament general sobre producció de llavors
i plantes de viver, modificat en últim lloc pel Reial decret
2273/1993, de 22 de desembre, i l’Ordre de 23 de
maig de 1986 per la qual s’aprova el Reglament general
tècnic de control i certificació de llavors i plantes de
viver, sense perjudici del que estableix el Reial decret
2071/1993.

Article 27. Document informatiu.

Els materials importats han d’anar acompanyats d’un
document en què figurin les indicacions següents:

a) Espècie (denominació botànica).

b) Varietat i, si s’escau, el clon. Aquestes indicacions
s’apliquen en el cas de les plantes empelt tant en els
portaempelts com en els esqueixos per a empelts.

c) Categoria.
d) Tipus del material de multiplicació.
e) País de producció i servei de control oficial.
f) País d’expedició si no és el mateix que el país

de producció.
g) Importador.
h) Quantitat de material.

CAPÍTOL VIII

Règim sancionador

Article 28. Infraccions i sancions.

Les possibles infraccions i sancions en la producció
i comercialització de les plantes de viver es classifiquen
i s’apliquen d’acord amb el que preceptua la Llei
11/1971, de 30 de març, de llavors i plantes de viver,
i disposicions complementàries i, si s’escau, amb el que
estableix el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny,
pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria
de defensa del consumidor i de la producció agroali-
mentària.

ANNEX I

Condicions referents a la producció

1. Origen:
a) Les parts de plantes de vinya que s’utilitzin per

produir barbats o plantes empelt han de procedir de
ceps mare que hagin passat el control corresponent.

b) Només es classifiquen nous camps ceps mare
en els vivers si es fa servir per a la seva implantació
material de multiplicació inicial o base, i queden clas-
sificats els esmentats camps com a ceps mare de base
o ceps mare de certificat, respectivament.

2. Condicions generals:
a) El cultiu ha de tenir identitat i puresa pel que

fa a la varietat i, si s’escau, al clon.
b) L’estat cultural i de desenvolupament del cultiu

ha de permetre un control suficient de la identitat i puresa
pel que fa a la varietat i, si s’escau, del clon, així com
de l’estat sanitari.

c) El sòl o, si s’escau, el substrat de cultiu ha de
presentar garanties suficients quant a l’absència d’or-
ganismes nocius o els seus vectors, en particular dels
nematodes que transmeten malalties dels virus.

Per a això, els sòls destinats a la plantació, excepte
si el seu contingut d’argila és inferior a l’1 per 100,
han de complir les condicions següents:

No haver tingut cultius de vinya o vinya mare en
els dotze anys anteriors.

No haver tingut cultius de vivers de vinya en els tres
anys anteriors.

Els terminis anteriors es redueixen a sis i un any,
respectivament, si la parce�a es desinfecta prèviament
contra nematodes nocius.

Les parce�es que es desinfectin es poden utilitzar
com a vivers de cep dos anys consecutius.

Els substrats utilitzats s’han d’haver desinfectat ade-
quadament.

d) Els camps de ceps mare i els vivers no s’han
d’insta�ar a menys de tres metres de qualsevol vinya
o terreny que hagi estat vinya.

e) Els ceps mare en cultiu hidropònic o en test han
d’estar permanentment etiquetats per conèixer la varie-
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tat i el clon. Al cultiu de plantes per multiplicació en
verd, les varietats i clons han d’estar separades per lots,
i cada lot ha d’estar identificat de la mateixa manera.

f) La presència d’organismes nocius que redueixin
el valor d’utilització dels materials de multiplicació, i en
particular els esmentats a l’annex V, no es permet més
que en la mesura més feble possible.

g) Tant en els camps de ceps mare com en els vivers
el productor ha d’eliminar totes les plantes que no corres-
ponguin a la varietat o presentin símptomes de les virosis
esmentades a l’annex V, i queda prohibit l’ús i la comer-
cialització de la totalitat de les plantes de la parce�a
si no es realitza la depuració.

h) Els ceps mare es qualifiquen amb la categoria
del material de multiplicació que produeixin.

3. Ceps mare de material de multiplicació inicial:
Els ceps mare de material de multiplicació inicial

tenen comprovat mitjançant inspecció oficial:
a) Que provenen directament de la planta cap de

clon.
b) Que corresponen a la varietat una vegada es com-

provi que tots els seus caràcters varietals coincideixen
amb els descrits per a la varietat al registre de varietats
comercials.

c) Que no tenen organismes nocius i, en especial,
les virosis de l’annex V, en virtut de resultats d’anàlisi
per mètode d’indexació.

d) Que mantenen el seu estat sanitari mitjançant
la confirmació de resultats per mètodes de laboratori
en totes les plantes cada cinc anys.

No s’admeten faltes de plantes imputables als orga-
nismes nocius de l’annex V. Si són imputables a altres
raons, aquestes han de quedar justificades i, en tot cas,
les raons s’han de consignar en l’expedient.

Els ceps mare inicials s’han de mantenir en condicions
d’assegurar el seu aïllament d’organismes nocius, han
d’estar aïllats almenys 30 metres de qualsevol vinya o
viver vitícola i establir-se en finques conreades direc-
tament pel productor.

La planta cap de clon i tota la seva descendència
clonal s’ha d’identificar amb un número o codi que ser-
veix de referència d’origen a totes les plantes de viver
que en provinguin.

4. Ceps mare de material de multiplicació base:
Els ceps mare de material de multiplicació base tenen

comprovat mitjançant inspecció oficial:
a) Que s’han constituït directament amb material

de multiplicació inicial.
b) Que corresponen a la varietat.
c) Que no tenen organismes nocius i, en especial,

les virosis de l’annex V, en virtut de resultats d’anàlisi
per mètodes de laboratori.

d) Que mantenen el seu estat sanitari mitjançant
la confirmació de resultats per mètodes de laboratori
per a les virosis del GFLV, GLRaV1 i GLRaV3 en totes
les plantes cada sis anys.

No s’admeten faltes de plantes imputables als orga-
nismes nocius de l’annex V. Si són imputables a altres
raons, aquestes han de quedar justificades i, en tot cas,
les raons s’han de consignar en l’expedient.

Els ceps mare de base s’han de mantenir en con-
dicions d’assegurar el seu aïllament d’organismes nocius,
han d’estar aïllats almenys 30 metres de qualsevol vinya
o viver vitícola i establir-se en finques conreades direc-
tament pel productor.

5. Ceps mare de material de multiplicació certificat:
Els ceps mare de material de multiplicació certificat

han de tenir comprovat mitjançant inspecció oficial:

a) Que s’han constituït directament amb material
de multiplicació base.

b) Que corresponen a la varietat.
c) Que no tenen organismes nocius i, en especial,

les virosis de l’annex V, en virtut de resultats d’anàlisis
per mètode de laboratori realitzades per mostreig.

d) Que mantenen el seu estat sanitari mitjançant
la confirmació de resultats per mètodes de laboratori
per a les virosis del GFLV, GLRaV1 i GLRaV3 realitzats
per mostreig cada deu anys.

La proporció de faltes degudes a organismes nocius
no pot ultrapassar el 5 per 100. Si són imputables a
altres raons, aquestes han de quedar justificades i, en
tot cas, les raons s’han de consignar en l’expedient.

6. Ceps mare de material de multiplicació estàn-
dard:

Els ceps mare de material de multiplicació estàndard
han de tenir comprovada la seva puresa varietal i el seu
estat sanitari sobre els organismes nocius de l’annex V
mitjançant una inspecció oficial periòdica visual o, si s’es-
cau, amb test de laboratori.

La proporció de faltes degudes a organismes nocius
no pot ultrapassar el 10 per 100. Si són imputables
a altres raons, aquestes han de quedar justificades i,
en tot cas, les raons s’han de consignar en l’expedient.

7. Vivers:
Els vivers s’han d’establir en condicions apropiades

per evitar contaminacions. El compliment de les con-
dicions generals de cultiu es comprova mitjançant una
inspecció oficial anual amb mètodes visuals o, si s’escau,
completada amb test de laboratori. En cas de contro-
vèrsia que es pugui resoldre sense afectar la qualitat
dels materials de multiplicació, s’ha de fer una segona
inspecció abans de la collita.

ANNEX II

Condicions referents al material de multiplicació

1. Puresa varietal:

Categoria Percentatge

De base . . . . . . . . . . . . . . 100
Certificada . . . . . . . . . . . 100
Estándard . . . . . . . . . . . . 99

2. Puresa tècnica: 96 per 100:
Es consideren tècnicament impurs:
a) Els materials de multiplicació dessecats en la seva

totalitat o en part, fins i tot els que han sofert una immer-
sió en aigua després de la dessecació.

b) Els materials de multiplicació fets malbé, amb
ferides, especialment els danyats per la calamarsa o el
gel i els aixafats o trencats.

3. Maduresa:
Els sarments han arribat a un grau suficient de madu-

resa de la fusta. La proporció fusta-polpa ha de ser la
normal per a la varietat.

4. Classificació de plantes empelt:
Les plantes empelt procedents d’una combinació

patró-empelt, tots dos de la mateixa categoria, es con-
sideren d’aquesta categoria. Les plantes de viver pro-
cedents d’una combinació patró-empelt de diferent cate-
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goria es consideren d’acord amb el component d’inferior
categoria.

5. Calibratge:

1) Estaques, estaquetes i empelts:

A) Diàmetre, mesurat el més gran de la secció més
petita:

a) Estaques i empelts:

1r Diàmetre a l’extrem més prim:

Per a V. rupestris i els seus encreuaments amb vitis
vinifera: 6 a 12 mi�ímetres.

Per a la resta de varietats: 6,5 a 12 mi�ímetres.

El percentatge de sarments que tinguin un diàmetre
inferior o igual a set mi�ímetres per a V. rupestris o
els seus encreuaments amb vinífera i inferior o igual
a 7,5 mi�ímetres per a les altres varietats no ha d’ul-
trapassar el 25 per 100 del lot.

2n Diàmetre màxim a l’extrem més gruixut: 14 mi�í-
metres amb l’excepció d’empelts que s’han d’utilitzar «in
situ». El tall de l’estaca s’ha d’efectuar almenys a dos
centímetres de la base de la gemma inferior.

b) Estaquetes:

Diàmetre mínim a l’extrem més prim: 3,5 mi�ímetres.

B) Longitud:

a) Estaques: longitud mínima: 1,05 metres a partir
de la base del nus inferior, tenint en compte l’entrenús
superior.

b) Estaquetes: longitud mínima: 55 centímetres a
partir de la base del nus inferior, comptant l’entrenús
superior per a V. Viniferas, 30 centímetres.

c) Empelts:

1r Quan hi hagi cinc gemmes utilitzables, longitud
mínima 50 centímetres a partir de la base del nus inferior,
comptant l’entrenús superior.

2n Quan hi hagi una gemma utilitzable, longitud
mínima 6,5 centímetres realitzant el tall com més a prop
millor de la gemma:

1,5 centímetres per dalt.
Cinc centímetres per sota.

2) Barbats:

A) Diàmetre:

El diàmetre mesurat al mig de l’entrenús que segueix
el brot superior i segons l’eix més gran ha de ser almenys
de cinc mi�ímetres.

B) Longitud:

La distància del punt inferior d’inserció de les arrels
a la bifurcació del brot superior ha de ser, almenys, de:

a) Per a barbats de patrons: 30 centímetres.
b) Per a altres barbats: 22 centímetres.

C) Arrels:

Cada planta ha de tenir, almenys, tres arrels ben
desenvolupades i convenientment repartides. Per a la
varietat 420 A s’admet que tingui únicament dues arrels
ben desenvolupades, sempre que siguin oposades.

3) Planta empelt:

a) Longitud mínima de la tija: 20 centímetres.
b) Arrels: cada planta ha de tenir, almenys, tres

arrels ben desenvolupades i convenientment repartides.

Per a la varietat 420 A s’admet que no tingui més de
dues arrels però en tot cas han de ser oposades.

c) Soldadura: ha de ser suficient, regular i sòlida
a cada planta.

4) Plantes conreades en recipients («pot»):
Aquestes plantes han de presentar un sarment o un

brot ben desenvolupat i un sistema radicular equilibrat
amb la part aèria.

ANNEX III

Composició dels feixos o embalatges

Nombre

1. Plantes empelt . . . . . . . . . . 25 o, en cas d’utilització de
sacs de plàstic, 50 o 100,
sempre que cada 25 s’u-
tilitzi una etiqueta.

2. Barbats . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 o, en cas d’utilització de
sacs de plàstic, 100, sem-
pre que cada 50 s’utilitzi
una etiqueta.

50 se utilice una etiqueta.
3. Empelts:

a) Amb cinc gemmes
utilitzables . . . . . . . . . . 100 o 200.

b) Amb una gemma
utilitzable . . . . . . . . . . 500 o els seus múltiples.

4. Estaques . . . . . . . . . . . . . . . . 200.
5. Estaquetes de patrons i

viníferes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 o 500.
6. Altres estaquetes . . . . . . . 200.

Plantes embalades en contenidor: les plantes emba-
lades en contenidors precintats poden portar una sola
etiqueta per contenidor per la quantitat total de plantes
que contingui. La quantitat total ha de ser un múltiple
de les fixades per al tipus de material corresponent,
excepte en el cas de les plantes en «pot» el condicio-
nament de les quals no ho permeti.

ANNEX IV

Etiqueta

1. L’etiqueta oficial ha de tenir les informacions
següents:

a) Norma CE.
b) País de producció: ESPANYA.
c) Autoritat competent del control i precintatge del

material.
d) Nom i adreça de la persona física o jurídica res-

ponsable del precintatge o el seu número de registre
oficial.

e) Espècie.
f) Tipus de material.
g) Categoria.
h) Varietat i, si s’escau, el clon. Per a les plantes

empelt aquesta indicació s’aplica tant per al patró com
per a l’empelt.

i) Número de referència del lot.
j) Quantitat.

2. Per als materials de multiplicació «barbats» i
«planta empelt» són suficients les indicacions que pre-
veuen les lletres a), b), c), d), e), f), g), h) i j).
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3. En els casos que s’hagi testat la planta per a
les virosis esmentades a l’annex V, amb resultat negatiu,
es pot indicar aquesta circumstància, per a les categories
de base i certificada de la manera següent:

«Els materials de multiplicació de base i els materials
d’un estadi vegetatiu anterior als materials de base han
estat examinats per ... . . . . (autoritat competent) i han
estat reconeguts exempts de .... . . . (malaltia per virus)
segons .... . . . (mètode d’anàlisi).»

Aquestes indicacions es poden referir a tots els mate-
rials de les categories «de base» o «certificats» referent
a l’enrotllament i a l’entrenús curt i, per als portaempelts,
a títol suplementari, al jaspiat. Les proves han d’estar
oficialment reconegudes i han d’haver estat realitzades
durant un període mínim de tres anys, per una autoritat
reconeguda i controlada oficialment.

Es poden aplicar per a totes les malalties de virus
els mètodes d’anàlisi amb plantes indicadores de cep,
i, a més, per a l’entrenús curt, els mètodes d’anàlisi amb
plantes herbàcies, així com el mètode serològic.

4. La dimensió mínima de l’etiqueta és de 110 × 67
mi�ímetres per als feixos d’estaques, estaquetes i
empelts i de 80 × 70 mi�ímetres per als feixos de barbats
i plantes empelt.

ANNEX V

Organismes nocius

a) Tractament en cultiu:

S’han de fer els tractaments fitosanitaris periòdics
necessaris, principalment per al control de nematodes,
àcars, insectes, fongs i bacteris.

b) Plantes de viver portadores de plagues i malalties:

El material de multiplicació, així com els ceps mare,
han d’estar lliures de les plagues o malalties següents:

Nematodes: «Xiphinema sp»; «Longidorus sp».
Àcars: «Phillocoptes vitis», «Panonychus ulmi 7 eote-

tranychus carpini».
Paneroles: «Pseudococus citri» i «quadraspidiotus per-

niciosus».
Podridura: «Armillariella mellea» i «Rosellinia neca-

trix».
Excoriosi: «Phomosis sp».
Eutiopiosi: «Eutypa armeniaca».
Esca de la vinya: «Estereum sp».
Bacteriosi: «Xanthomonas ampelina».

S’admet la presència de lleugeres infestacions de les
plagues i malalties esmentades a l’apartat a), sempre
que s’hagin realitzat els tractaments oportuns.

c) Virosis:

1. Entrenús curt (GFLV).
2. Enrotllat, races 1 i 3 (GLRaV1, GLRaV3).
3. Jaspiat (GFkV).

ANNEX VI

Albarà

Els albarans han de contenir, almenys, les informa-
cions següents:

a) Expedidor: productor, número de registre, magat-
zem de partida.

b) Destinatari: nom, adreça i magatzem de desti-
nació.

c) Naturalesa de la mercaderia: tipus de material,
varietat, clon, unitats, categoria, nombre de feixos o
envasos.

d) Data de la tramesa i número de l’albarà.
e) Declaració del productor: el productor declara

que la mercaderia emparada pel present albarà compleix
tots els requisits exigits per la legislació vigent, i es fa
responsable de la veracitat de les dades consignades.

ANNEX VII

Producció per multiplicació en verd

1. Origen del material:

El material de multiplicació prové sempre de ceps
mare aprovats per l’autoritat competent, de la categoria
corresponent 2.

2. Multiplicació:

El material vegetal de ceps mare de base es multiplica
en verd i tot el material obtingut durant l’any de pro-
ducció es pot qualificar de material de multiplicació base.

El material vegetal de ceps mare de certificat es mul-
tiplica en verd i tot el material obtingut durant l’any de
producció es pot qualificar de material de multiplicació
certificat.

Les varietats i els clons estan separats per lots, i cada
lot ha d’estar identificat per etiquetatge permanent.

3. Comunicacions:

El productor ha de comunicar la declaració de cultius
corresponent a cada lot en fase de producció abans d’un
mes des de la seva plantació.

El conjunt de declaracions constitueix la base per
estimar les necessitats d’etiquetes per a cada varietat
i clon.

4. Etiquetatge:

Les plantes comercialitzades en «pots» poden anar
etiquetades en embalatges emparats per una sola eti-
queta.

Les plantes en «pots» que es comercialitzin indivi-
dualment han de portar una etiqueta individual.

Les plantes en «pots» que es comercialitzin en emba-
latges tancats i precintats poden portar l’etiqueta adhe-
rida a l’esmentat embalatge, en conjunts de plantes d’a-
cord amb el que assenyala l’annex III.

A l’albarà hi ha de figurar la informació «plantes pro-
duïdes per multiplicació en verd».

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3836 ORDRE PRE/375/2003, de 24 de febrer, per

la qual es modifica l’annex I del Reial decret
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’im-
posen limitacions a la comercialització i a l’ús
de certes substàncies i preparats perillosos
(compostos organoestànnics). («BOE» 48,
de 25-2-2003.)

El Reial decret 1406/1989, de 10 de novembre, va
suposar una sèrie de limitacions a la comercialització
i a l’ús de determinades substàncies i preparats perillosos
i va ser dictat sobre la base de la normativa de la Unió


