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MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 17827 REIAL DECRET 2065/2004, de 15 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 de 
fruiters. («BOE» 250, de 16-10-2004.)

El Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de 
viver de fruiters, va recollir la legislació nacional prèvia en 
la matèria i va incorporar a l’ordenament jurídic intern una 
normativa comunitària integrada per la Directiva 92/34/CEE 
del Consell, de 28 d’abril de 1992, relativa a la comerciali-
tzació de materials de multiplicació de fruiters i de plaçons 
de fruiter destinats a la producció fructícola, i per altres 
tres directives de la Comissió dictades de conformitat 
amb aquella normativa i en el seu desplegament.

La Directiva 2003/111/CE de la Comissió, de 26 de no-
vembre de 2003, ha modificat l’annex II de la Directiva 
92/34/CE abans esmentada, pel que fa a l’àmbit de les 
espècies fruiteres a les quals s’aplica, ja sigui corregint 
denominacions, ja sigui introduint espècies noves.

Aquest Reial decret incorpora al Reglament tècnic de 
control i certificació de fruiters les modificacions intro-
duïdes per la nova Directiva 2003/111/CE.

En virtut d’això, a proposta de la ministra 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 15 d’octubre de 2004,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 929/1995, de 9 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de con-
trol i certificació de plantes de viver de fruiters.

El Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de 
viver de fruiters, es modifica en els següents termes:

U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:
«Article 1. Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret s’aplica a la producció, 
comercialització i importació de plantes de viver 
dels gèneres i les espècies que figuren a l’annex XII, 
que s’utilitzin directament o indirectament per a la 
producció dels seus fruits, així com els híbrids inter-
genèrics, interespecífics o intervarietals que puguin 
tenir la mateixa utilització.

També s’hi inclouen els portaempelts i altres 
parts de plantes d’altres gèneres o espècies, o els 
seus híbrids, si s’empelten o s’hi han d’empeltar 
materials d’un dels gèneres o espècies esmentats o 
els seus híbrids.»

Dos. S’hi afegeix un nou annex XII, que figura inclòs 
com a annex d’aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.10a i 13a de la Constitució, que atri-
bueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
comerç exterior i de bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica, respectivament.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 d’octubre de 2004.

JUAN CARLOS R.  

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA

ANNEX

«ANNEX XII

Llista de gèneres i espècies als quals es refe-
reix l’article 1

a) Subgrup cítrics: totes les espècies botàni-
ques incloses en la família rutàcies.

b) Subgrup fruiters de pinyol i llavor: totes les 
espècies botàniques incloses en els gèneres següents: 
“Prunus, “Pyrus”, “Malus” i “Cydonia”.

c) Subgrup altres fruiters: totes les espècies 
botàniques incloses en els gèneres següents: 
“Juglans”, “Corylus”, “Pistacia”, “Ribes”, “Rubus”, 
“Vaccinium” i les espècies “Castanea sativa” i 
“Ficus carica”.

d) Subgrup olivera: totes les espècies botàni-
ques incloses en el gènere “Olea”.

e) Subgrup maduixera: totes les espècies botà-
niques incloses en el gènere “Fragaria”.

f) Subgrup bananer: totes les espècies botàni-
ques incloses en el gènere “Musa”.

g) Subgrup alvocat: totes les espècies botàni-
ques incloses en el gènere “Persea”.» 

 17828 REIAL DECRET 2066/2004, de 15 d’octubre, pel 
qual es regula la substitució de les embarca-
cions de menys de 2,5 tones de registre brut 
que es van construir a l’empara de l’Ordre de 
20 de novembre de 1979, de construcció, repa-
ració, instal·lació i canvis de llistes 
d’embarcacions de menys de 20 tones de 
registre brut, dedicades a la pesca d’arts 
menors, no subjectes a reglamentació especí-
fica. («BOE» 250, de 16-10-2004.)

L’Ordre ministerial de 20 de novembre de 1979 va esta-
blir la normativa reguladora sobre la construcció, la repa-
ració, la instal·lació de motors i els canvis de llista 

4. Quan el disseny el registre del qual se sol·licita 
consisteixi en caràcters tipogràfics, la seva representació 
ha de comprendre la de totes les lletres de l’alfabet, en 
majúscules i en minúscules, i les xifres aràbigues, així 
com un text de cinc línies produït amb la font tipogràfica, 
tots aquests en la mida de font 16. 


