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APÈNDIX

Als apartats següents s’hi consignen exemples de 
successos d’ATM que han de ser notificats com a conse-
qüència de l’aplicació al funcionament de l’aeronau dels 
criteris generals esmentats a l’annex II.3:

1. Subministrament d’informació significativament 
incorrecta, insuficient o enganyosa per part de fonts en 
terra, per exemple ATC, servei automàtic d’informació 
terminal (ATIS), serveis meteorològics, bases de dades de 
navegació, mapes, cartes de navegació, manuals, etc.

2. Altura mínima sobre el terreny inferior a la pres-
crita.

3. Subministrament de dades incorrectes de referèn-
cia a la pressió (reglatge de l’altímetre).

4. Transmissió, recepció o interpretació incorrectes 
de missatges significatius quan això provoqui una situa-
ció perillosa.

5. Infracció de les mínimes de separació.
6. Violació de l’espai aeri.
7. Transmissió il·legal de comunicació per ràdio.
8. Avaria de les instal·lacions del servei de trànsit 

aeri (ATS) de terra o satèl·lit.
9. Avaria important d’ATC o d’ATM, o deteriorament 

significatiu de la infraestructura de l’aeròdrom.
10. Obstrucció d’àrees de maniobra de l’aeròdrom 

per aeronaus, vehicles, animals o objectes estranys que 
provoquin o puguin provocar una situació perillosa.

11. Errors o insuficiències en el marcatge dels obsta-
cles o perills en les àrees de maniobra de l’aeròdrom que 
provoquin una situació perillosa.

12. Avaria, mal funcionament significatiu o no-dispo-
nibilitat de la il·luminació de l’aeròdrom. 

MINISTERI D’AGRICULTURA, 
PESCA I ALIMENTACIÓ

 19152 ORDRE APA/3602/2005, de 17 de novembre, 
per la qual es modifica el Reglament general 
tècnic de control i certificació de llavors i plan-
tes de viver. («BOE» 279, de 22-11-2005.)

La Decisió 98/320/CE de la Comissió, de 27 d’abril de 
1998, relativa a l’organització d’un experiment temporal 
sobre el mostreig de llavors i les proves sobre llavors de 
conformitat amb les Directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 
66/402/CEE i 69/208/CEE del Consell, va posar en marxa a 
la Unió Europea un experiment temporal que tenia com a 
objectiu avaluar si el mostreig i l’anàlisi de les llavors por-
tats a terme sota supervisió oficial podien constituir una 
alternativa millor als realitzats de manera oficial. Del 
resultat de l’experiment es desprèn que, en determinades 
circumstàncies, aquests procediments relatius a la certifi-
cació de llavors es podrien simplificar sense ocasionar un 
deteriorament significatiu en la qualitat de les llavors.

La Directiva 2004/117/CE del Consell per la qual es 
modifiquen les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 
2002/54/CE, 2002/55/CE i 2002/57/CE pel que fa als exà-
mens realitzats sota supervisió oficial i a l’equivalència de 
les llavors produïdes en tercers països, estableix normes 
específiques per a la realització d’inspeccions de camp, 
mostreig i exàmens de llavors sota supervisió oficial. Així 
mateix, estén el camp d’aplicació del règim d’equivalèn-
cia de les llavors recol·lectades en països tercers respecte 
a les llavors de totes les categories de la Unió Europea.

Les directives esmentades en el paràgraf precedent 
van ser incorporades a l’ordenament jurídic intern mitjan-
çant el Reglament general tècnic de control i certificació 
de llavors i plantes de viver, aprovat per l’Ordre de 23 de 
maig de 1986 i modificacions posteriors, i els reglaments 
tècnics de control i certificació de llavors de cereals; de 
plantes farratgeres; de plantes hortícoles; de blat de moro; 
de melca; de plantes oleaginoses; de plantes tèxtils, i de 
remolatxa, aprovats per les ordres d’1 de juliol de 1986 i 
modificacions posteriors.

Pel que fa a normes relatives a les inspeccions de 
camp sota supervisió oficial, s’ha considerat convenient, 
sobre la base de l’experiència adquirida, reduir el percen-
tatge de la superfície que ha de ser controlada i inspec-
cionada per part d’inspectors oficials.

Quant al mostreig de llavors i els assajos de laboratori 
realitzats sota supervisió oficial s’ha comprovat que 
poden constituir una bona alternativa als controls oficials 
sense ocasionar un deteriorament significatiu a la qualitat 
de les llavors.

Aquesta Ordre incorpora a l’ordenament jurídic intern 
l’esmentada Directiva 2004/117/CE mitjançant les modifi-
cacions adequades del Reglament general tècnic de con-
trol i certificació de llavors i plantes de viver.

En virtut d’això, disposo:

Article únic. Modificació de 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.

Es modifica el Reglament general tècnic de control i 
certificació de llavors i plantes de viver en els termes 
següents:

1. El punt 13 se substitueix pel text següent:
«13. Els serveis oficials de control, per mitjà del seu 

personal, realitzen les inspeccions dels cultius almenys en 
les èpoques que fixen els reglaments tècnics correspo-
nents, procurant que estigui present en els camps inspec-
cionats un representant del productor. Aquests serveis, si 
s’escau, han de comunicar als productors, indicant-ne els 
motius, l’anul·lació de les parcel·les inspeccionades quan 
sigui procedent. En cas que els serveis indiquin la neces-
sitat de realitzar operacions de depuració a la parcel·la, el 
productor pot optar per l’anul·lació o quedar obligat a la 
realització de les operacions ressenyades.

La producció obtinguda en parcel·les contractades 
que no rebin l’aprovació definitiva pot ser controlada per 
comprovar-ne el destí posterior.

Per a les espècies incloses en els reglaments tècnics, 
amb excepció de la patata de sembra i de les plantes de 
viver, aquestes inspeccions oficials poden ser substituï-
des, de conformitat amb la normativa nacional aplicable, 
en els cultius destinats a la producció de llavor de catego-
ria certificada, per inspeccions realitzades sota supervisió 
oficial, si es compleixen els requisits següents:

a) Els inspectors:
Han de tenir la qualificació tècnica necessària.
No poden obtenir beneficis particulars derivats de la 

realització de les inspeccions.
Han de tenir autorització oficial de l’organisme oficial 

responsable, que s’ha d’atorgar o bé una vegada els ins-
pectors hagin prestat jurament, o bé amb la signatura 
prèvia d’una declaració per escrit en què es comprometin 
a complir les normes que regulin els exàmens oficials.

Han de portar a terme les inspeccions sota supervisió 
oficial d’acord amb les normes aplicables a les inspec-
cions oficials.

b) El cultiu que s’inspeccioni s’ha d’haver obtingut 
de llavors sotmeses a un control oficial «a posteriori» 
amb resultats satisfactoris.
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c) Els inspectors oficials han de procedir al control 
d’una part dels cultius inspeccionats sota supervisió ofi-
cial. La part controlada ha de ser com a mínim el 5% 
d’aquests.

d) Una part de les mostres, preses oficialment, pro-
cedents de les partides de llavors recollides a partir 
d’aquests cultius s’ha de sotmetre a un control oficial «a 
posteriori» i, si s’escau, a proves de laboratori oficials per 
determinar la seva identitat i puresa varietals. L’organisme 
oficial responsable ha de determinar el nombre de mos-
tres que s’ha de sotmetre a aquest control.

En els reglaments tècnics es pot establir el procedi-
ment que s’ha de seguir per accedir a aquest tipus d’ins-
peccions.»

2. Se substitueix el punt 23 pel text següent:
«23. Per comprovar la qualitat de les llavors i de les 

plantes de viver, verificant que es compleixen els requi-
sits indicats en els reglaments tècnics específics correspo-
nents, s’han de prendre mostres oficials dels lots precin-
tats.

En el cas de les llavors se n’ha d’agafar de cada lot una 
mostra representativa, seguint la normativa legal esta-
blerta, perquè en tot moment es pugui garantir la identitat 
de la mostra i s’ofereixin les suficients garanties a les 
parts interessades en el procediment.

Aquestes mostres s’han de dividir en tants exemplars 
homogenis com siguin necessaris per fer-ne l’anàlisi i els 
assajos preceptius. La mida o el pes de cadascun dels 
exemplars de la mostra de llavors és el que assenyala el 
reglament tècnic corresponent segons les especificacions 
que s’analitzin.

La presa de mostres s’ha de realitzar d’acord amb les 
regles internacionals elaborades per l’Associació Interna-
cional d’Assajos de Llavors (ISTA).

En el cas de tubercles i plantes de viver s’han de pren-
dre mostres dels lots precintats per efectuar-ne les anàli-
sis i els controls que estableixin els reglaments tècnics 
corresponents.

Per a les espècies incloses en els reglaments tècnics, 
amb excepció de la patata de sembra i de les plantes de 
viver, la presa de mostres oficial pot ser substituïda en els 
lots de llavor de categoria base, certificada i, en el seu cas 
comercial, per una presa de mostres realitzada sota 
supervisió oficial, si es compleixen els requisits 
següents:

a) l’han d’efectuar mostrejadors de llavors deguda-
ment autoritzats amb aquesta finalitat per l’organisme 
oficial responsable de certificació. El mostreig s’ha de fer 
d’acord amb els mètodes internacionals vigents.

b) els mostrejadors de llavors han de disposar de les 
qualificacions tècniques necessàries, adquirides en cur-
sos de formació organitzats en les mateixes condicions 
aplicables als mostrejadors de llavors oficials i confirma-
des en exàmens oficials.

c) els mostrejadors de llavors han de ser:
persones físiques independents
empleats de persones físiques o jurídiques les activi-

tats de les quals no incloguin la producció, el cultiu, la 
transformació o el comerç de llavors, o

empleats de persones físiques o jurídiques les activi-
tats de les quals incloguin la producció, el conreu, la 
transformació o el comerç de llavors. En aquest cas, 
només poden mostrejar lots de llavors produïdes per 
compte del seu ocupador, llevat que hi hagi un acord en 
contra entre aquest últim, el sol·licitant de la certificació i 
l’organisme oficial responsable de la certificació.

d) els resultats que obtinguin els mostrejadors de 
llavors autoritzats s’han de sotmetre a un control adequat 
per part de l’organisme oficial responsable de la certifica-
ció. Quan el mostreig automàtic sigui operatiu, s’han 

d’adoptar procediments adequats, que s’han de sotmetre 
a supervisió oficial.

e) almenys un 5% dels lots mostrejats per mostreja-
dors de llavors autoritzats s’ha de sotmetre a un mostreig 
de control per part de mostrejadors oficials de llavors. 
Aquest mostreig de control no s’aplica al mostreig auto-
màtic. Les mostres preses oficialment s’han de comparar 
amb les del mateix lot preses sota supervisió oficial.

En qualsevol cas, per tal de comprovar la qualitat de 
les llavors i de les plantes de viver verificant que es com-
pleixen els requisits indicats en els reglaments tècnics 
específics corresponents, durant el procés de comercialit-
zació es pot procedir a la presa de mostres per sondeig i, 
en aquest cas, sempre de forma oficial.

Quan es prenguin mostres de llavors o de plantes de 
viver durant el procés comercial, s’ha de procedir seguint 
la normativa legal establerta, perquè en tot moment es 
pugui garantir la identitat i representativitat de la mostra, 
i s’ofereixin les garanties suficients a les parts interessa-
des en el procediment. Sempre s’ha d’estendre una acta 
de la presa de mostres, en què s’han de fer constar totes 
les dades i circumstàncies que siguin necessàries per a la 
identificació de la mostra. La mostra s’ha de dividir en 
tants exemplars homogenis com siguin necessaris per 
realitzar les anàlisis i els assajos preceptius, i la seva mida 
ha de ser suficient en funció de les determinacions 
esmentades; s’han d’ajustar a les normatives reglamentà-
ries establertes i, si no n’hi ha, a les instruccions dictades 
pels òrgans competents.»

3. El punt 24 se substitueix pel text següent:
«24. Els productors han de verificar la qualitat de les 

llavors abans de precintar els lots, per a la qual cosa han 
de fer les anàlisis prèvies pertinents als seus laboratoris. 
Només es poden precintar els lots de llavor que complei-
xin els requisits de qualitat exposats en els reglaments 
tècnics específics corresponents.

Amb caràcter general, per a les llavors (excepte patata 
de sembra) de categories de prebase i base destinades a 
la venda i de les categories certificades i comercials, el 
precintament no suposa autorització de sortida del magat-
zem, la qual cosa només s’obté quan hagin finalitzat les 
anàlisis realitzades en els laboratoris oficials i s’hagin 
obtingut resultats favorables. Quan un lot no satisfaci els 
requisits establerts per reglament s’han de comunicar al 
productor les deficiències observades. Si, quan es realit-
zin en els laboratoris oficials les anàlisis que estableix el 
reglament tècnic corresponent, s’obtenen resultats infe-
riors als indicats en el Reglament esmentat, s’ha d’orde-
nar la immobilització del lot, i procedir a una nova presa 
de mostres o anàlisi, o a totes dues coses, si el productor 
ho sol·licita; si el resultat torna a ser deficient, s’ha de 
desprecintar el lot. En cas que el lot deficient hagi estat 
comercialitzat, s’ha d’incoar al productor l’expedient san-
cionador corresponent.

Si en un termini de quinze dies, comptats a partir de la 
data del precintament per a les determinacions diferents 
de la germinació, o en el de quinze dies posteriors a la 
durada de les anàlisis de germinació, segons les normes 
de l’ISTA per determinar l’esmentada germinació, no s’ha 
comunicat al productor cap deficiència, pot comercialitzar 
el lot de llavors sota la seva responsabilitat.

Si les anàlisis de laboratoris donen resultats inferiors 
als que estableix el reglament tècnic corresponent, s’ha
d’immobilitzar el lot de llavors, si bé el productor en pot 
sol·licitar una segona presa de mostres. Si el resultat de 
l’anàlisi d’aquesta mostra torna a ser deficient, s’ha de 
desprecintar el lot. En cas que el lot deficient hagi estat 
comercialitzat, s’ha d’incoar l’expedient sancionador cor-
responent.

Per a les espècies incloses en els reglaments tècnics, 
amb excepció de la patata de sembra i de les plantes de 
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viver, les determinacions per comprovar que les llavors 
de categoria base, certificada i, si s’escau, comercial, 
compleixen els requisits exigits pels reglaments tècnics 
corresponents, es poden realitzar sota supervisió oficial si 
es compleixen les condicions següents:

a) Les anàlisis les han de portar a terme laboratoris 
degudament autoritzats amb aquesta finalitat per l’orga-
nisme oficial responsable.

b) Han de tenir un analista directament responsable 
de les operacions tècniques de laboratori que disposi de 
les qualificacions necessàries per portar la gestió tècnica 
d’un laboratori de proves sobre llavors.

c) Els seus analistes de llavors han de tenir les quali-
ficacions tècniques necessàries, adquirides en cursos de 
formació organitzats en les mateixes condicions aplica-
bles als analistes oficials i confirmades en exàmens ofici-
als.

d) Les instal·lacions i els equips de què disposin els 
laboratoris han d’haver estat considerats satisfactoris per 
l’organisme oficial responsable.

e) Han de portar a terme les proves sobre llavors 
d’acord amb els mètodes internacionals actualment 
vigents.

f) Han de ser independents o pertanyents a una 
empresa de llavors.

En aquest últim cas, només poden portar a terme els 
assajos sobre lots de llavors produïdes per compte de 
l’empresa esmentada, llevat que hi hagi un acord en con-
tra entre aquesta, el sol·licitant de la certificació i l’orga-
nisme oficial responsable.

g) Els resultats obtinguts s’han de sotmetre a un 
control per part de l’organisme oficial responsable.

h) Almenys un 5% dels lots analitzats en laboratoris 
autoritzats s’ha de sotmetre a una anàlisi oficial de con-
trol.

Per a les plantes de reproducció asexual, els regla-
ments tècnics corresponents han d’indicar quins resultats 
de les anàlisis han de presentar els productors.

Les operacions de precintament i presa de mostres de 
llavors o plantes de viver s’han d’indicar en una acta 
segons el model oficial, que han de signar l’entitat i el 
mostrejador, i fer-hi constar les circumstàncies en què 
s’han realitzat aquestes operacions.

El precintament de llavors i plantes de viver té un pe-
ríode de validesa màxim de deu mesos, llevat que, excep-
cionalment, s’indiqui el contrari en el reglament tècnic 
corresponent.»

4. En el punt 26.c) se suprimeixen de la primera frase 
les paraules: «com a llavor certificada».

5. Al final del punt 44 s’afegeix el paràgraf següent:
«En el cas d’inspeccions de camp, presa de mostres i 

anàlisis de laboratori realitzades sota supervisió oficial, se 
sancionen les infraccions d’acord amb el que disposa la 
normativa vigent. En tot cas, l’incompliment d’aquestes 
normes, deliberadament o per negligència, per part de 
l’inspector, mostrejador o laboratori oficialment autorit-
zat, pot donar lloc a la retirada de l’autorització atorgada. 
L’organisme oficial responsable ha d’anul·lar la certifica-
ció de les llavors examinades, excepte en cas que es 
pugui demostrar que les llavors compleixen els requisits 
pertinents.»

Disposició final primera. Títol competencial.

La present Ordre es dicta a l’empara de l’article 149, 1, 
13.a de la Constitució, que atorga a l’Estat la competència 
exclusiva sobre les bases i la coordinació de la planifica-
ció general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 17 de novembre de 2005.

ESPINOSA MANGANA 

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 19154 REIAL DECRET 1337/2005, d’11 de novembre, pel 

qual s’aprova el Reglament de fundacions de 
competència estatal. («BOE» 279, de 22-11-2005.)

La Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, ha 
suposat la revisió del marc legal existent al nostre país en 
la matèria fins aquell moment, constituït per la Llei 30/1994, 
de 24 de novembre, de fundacions i d’incentius fiscals a la 
participació privada en activitats d’interès general.

Una de les principals característiques de la Llei 
50/2002, de 26 de desembre, és que aborda la regulació 
substantiva i procedimental de les fundacions, però no el 
seu règim tributari, el qual està regulat per la Llei 49/2002, 
de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, que ha 
estat desplegada per reglament pel Reial decret 1270/2003, 
de 10 d’octubre.

D’altra banda, i tot i que la Llei 50/2002, de 26 de 
desembre, ha introduït modificacions importants sobre 
diversos aspectes de la vida fundacional, també és cert 
que ha conservat un important nombre de preceptes de la 
Llei 30/1994, de 24 de novembre.

Ara és necessari abordar el desplegament reglamen-
tari d’aquesta Llei, amb vista a garantir l’eficàcia en la 
gestió de les fundacions, i deixant de banda, per raons 
d’especialitat de la matèria, els aspectes relatius al regis-
tre de fundacions de competència estatal, que han de ser 
objecte d’una regulació específica.

En aquest sentit, el Reglament que s’aprova mitjan-
çant aquest Reial decret, dictat de conformitat amb l’habi-
litació que conté la disposició final quarta de la Llei 
50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, regula les 
qüestions orientades a facilitar l’activitat i el funciona-
ment adequat d’aquestes entitats i recull determinades 
disposicions relatives als diferents aspectes del fenomen 
fundacional.

El capítol I recull les disposicions d’abast més general, 
relatives a l’àmbit d’aplicació de la norma, la denomina-
ció de les fundacions i les delegacions a Espanya de fun-
dacions estrangeres.

Els capítols II i III regulen la constitució i el govern de 
la fundació: adequació i suficiència de la dotació, acredita-
ció i valoració de les aportacions, i organització i règim 
d’actuació del patronat, així com altres possibles òrgans 
de govern.

Al capítol IV s’han unificat les normes procedimentals 
relatives als actes de disposició i gravamen del patrimoni 
fundacional, a diferència del Reglament que ara es deroga, 
en què aquesta matèria es regulava de manera dispersa.

Al capítol V es despleguen les previsions legals relati-
ves a les diferents activitats que poden portar a terme les 
fundacions, així com les relacionades amb la gestió eco-
nòmica. També s’hi preveuen, d’acord amb la Llei, diver-
ses obligacions de la fundació en matèria de comptabilitat 
i rendició de comptes, sense perjudici de l’aplicabilitat de 
les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat 
per a les entitats sense fins lucratius. Finalment, en aquest 
capítol es regula la destinació que les fundacions han de 


