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MINISTERI DE FOMENT
13845

CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 635/2006,
de 26 de maig, sobre requisits mínims de seguretat als túnels de carreteres de l’Estat. («BOE» 181,
de 31-7-2006.)

Havent observat errors en el Reial decret 635/2006,
de 26 de maig, sobre requisits mínims de seguretat als túnels
de carreteres de l’Estat, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 126, de 27 de maig de 2006, i en el suplement en català
número 12, d’1 de juny de 2006, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 1719, segona columna, a l’article 4.2, tercer
paràgraf, on diu: «…només és aplicable als túnels la construcció dels quals s’iniciï després de…», ha de dir: «…no és aplicable als túnels la construcció dels quals s’iniciï després de…».
A la pàgina 1720, primera columna, a l’article 6.2, on diu:
«Durant la fase d’explotació, la Direcció General de Carreteres pot designar una empresa explotadora com a gestor de
cada túnel de la xarxa de carreteres de l’Estat…», ha de dir:
«Durant la fase d’explotació, la Direcció General de Carreteres com a gestor dels túnels de la xarxa de carreteres pot
designar per a cada túnel una empresa explotadora…».
A la pàgina 1726, segona columna, apartat 2.21.1.2.2,
s’ha de suprimir la frase: «Sistemes de radiocomunicació
per a serveis d’emergència».
A la pàgina 1727, segona columna, apartat 2.21.2.1.1,
on diu: «Missatgeria d’emergència per ràdio per a usuaris», ha de dir: «Missatgeria d’emergència per canals de
ràdio per a usuaris (quan n’hi hagi)».
A la pàgina 1728, segona columna, apartat 2.21.2.3.1,
on diu: «Túnels amb IMD per carril de més de 2.000
vehicles/dia», ha de dir: «Túnels amb IMD per carril de més
de 1.000 vehicles/dia».
A la pàgina 1728, segona columna, apartat 2.21.2.3.2,
on diu: «Túnels amb IMD per carril igual o inferior a 2.000
vehicles/dia», ha de dir: «Túnels amb IMD per carril igual o
inferior a 1.000 vehicles/dia».
A la pàgina 1729, primera columna, apartat 3.2, on diu:
«…Hi ha d’haver plans de resposta a situacions d’emergència per a tots els túnels.», ha de dir: «…Hi ha d’haver
plans de resposta a situacions d’emergència per a tots els
túnels que hagin de disposar de manual d’explotació.».
A la pàgina 1729, segona columna, annex II, apartat 2.1, on
diu: «El gestor del túnel ha d’aplegar la documentació que
constitueix el manual d’explotació de cada túnel i l’ha de mantenir permanentment actualitzada…», ha de dir: «Per a tots els
túnels, excepte per als de longitud de menys de 200 metres
que no siguin urbans, el gestor del túnel ha d’aplegar la documentació que constitueix el manual d’explotació de cada túnel
i l’ha de mantenir permanentment actualitzada…».
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ció vegetativa de la vinya, està recollida dins de la normativa nacional en el Reial decret 208/2003, de 21 de febrer,
pel qual s’aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de vinya.
Aquesta Directiva ha estat reformada recentment mitjançant la Directiva 2005/43/CE de la Comissió, de 23 de
juny de 2005, per la qual es modifiquen els seus annexos.
Per tant, és procedent incorporar la Directiva 2005/43/CE
de la Comissió, de 23 de juny de 2005, abans esmentada,
al nostre ordenament jurídic, d’acord amb el que preveu
la disposició final segona del Reial decret 208/2003, de 21
de febrer, en què es faculta el ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació perquè dicti, 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.
És necessari assenyalar que, a l’empara de l’article 4 de
la Directiva 68/193/CEE del Consell, de 9 d’abril de 1968, que
permet als estats membres fixar per a la seva producció
pròpia condicions suplementàries o més rigoroses, es mantenen els requisits existents en la normativa espanyola que,
en línia amb la regulació comunitària, faciliten i especifiquen
els controls que s’han d’efectuar per obtenir una planta de
viver de qualitat, 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, disposo:
Article únic. Modificació de determinats annexos del
Reglament tècnic de control i certificació de plantes de
viver de vinya, aprovat pel Reial decret 208/2003, de
21 de febrer.
Els annexos I a VI del Reglament tècnic de control i
certificació de plantes de viver de vinya aprovat pel Reial
decret 208/2003, de 21 de febrer, se substitueixen pels
annexos I a VI, respectivament, d’aquesta Ordre.
Disposició transitòria única. Classificació de plantes
d’empelt en cas de desproveïment de material de multiplicació.
En el cas de desproveïment de material de multiplicació inicial de patrons, els organismes oficials responsables poden admetre, fins al 31 de juliol de 2010, que les
plantes empelt formades per materials de multiplicació
inicials empeltats en materials de multiplicació de base es
classifiquin com a materials de multiplicació inicials.
Disposició final única. Entrada en vigor.
La present Ordre ministerial entra en vigor a partir de
l’1 d’agost de 2006.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
13846

ORDRE APA/2474/2006, de 27 de juliol, per la
qual es modifiquen determinats annexos del
Reglament tècnic de control i certificació de
plantes de viver de vinya aprovat pel Reial
decret 208/2003, de 21 de febrer. («BOE» 181,
de 31-7-2006.)

La Directiva 68/193/CEE del Consell, de 9 d’abril de 1968,
referent a la comercialització dels materials de multiplica-

Madrid, 27 de juliol de 2006.–La ministra d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, Elena Espinosa Mangana.
ANNEX I
Condicions referents a la producció
1. Origen
El material de multiplicació que s’utilitzi per produir
arrelats o plantes empelt ha de procedir de soques mare
que hagin estat inspeccionades i aprovades.
2.

Condicions generals

1. El conreu ha de tenir identitat i puresa pel que fa a
la varietat, i si s’escau, al clon.
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2. Les condicions de conreu i l’estat de desenvolupament del conreu han de permetre un control suficient de
la identitat i de la puresa varietals i, si s’escau, clonals, del
conreu, així com del seu estat sanitari.
3. El sòl, o si s’escau el substrat, de conreu ha de
presentar prou garanties quant a l’absència d’organismes
nocius o els seus vectors, en particular dels nematodes
que transmeten malalties dels virus. Les soques mare i els
vivers s’han d’instal·lar en condicions adequades a fi
d’evitar qualsevol risc de contaminació per organismes
nocius.
Per a això, els sòls destinats a la plantació, excepte si
el seu contingut d’argila és inferior a l’1%, han de complir
les condicions següents:
No haver tingut cultius de vinya o soques mare els
dotze anys anteriors.
No haver tingut cultius de vivers de vinya els tres anys
anteriors.
Els terminis anteriors es redueixen a sis i un any respectivament si la parcel·la es desinfecta contra nematodes nocius prèviament.
Les parcel·les que es desinfectin es poden fer servir
com a vivers de vinya dos anys consecutius.
Els substrats utilitzats s’han d’haver desinfectat adequadament.
4. Els camps de soques mare i els vivers no s’han
d’instal·lar a menys de tres metres de qualsevol vinya o
terreny que hagi estat vinya i en qualsevol cas s’han de
mantenir en condicions d’assegurar el seu aïllament d’organismes nocius.
5. Les soques mare en conreu hidropònic o en test
han d’estar permanentment etiquetades per conèixer-ne
la varietat i el clon. En el conreu 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.
6. Sense perjudici de la inspecció oficial que preveuen
els punts 3, 4, 5 i 6, s’ha d’efectuar almenys una inspecció
oficial al camp. En cas de controvèrsies que es puguin
resoldre sense perjudici per a la qualitat dels materials de
multiplicació, s’han d’efectuar altres inspeccions al
camp.
7. La presència d’organismes nocius que redueixin el
valor d’utilització dels materials de multiplicació, i en particular els esmentats a l’annex III, només es pot tolerar
fins al límit més baix possible.
8. Tant als camps de soques mare com als vivers el
productor ha d´eliminar totes les plantes que no corresponguin a la varietat o presentin símptomes de les virosis
esmentades a l’annex III, i queda prohibit l’ús i comercialització de la totalitat de les plantes de la parcel·la si no es
realitza la depuració.
9. Les soques mare s’han de qualificar amb la categoria del material de multiplicació que produeixin.
3. Soques mare de material de multiplicació inicial
1. Les soques mare de material de multiplicació inicial han de tenir comprovat mitjançant una inspecció oficial:
a) Que provenen directament de la planta cap de
clon.
b) Que corresponen a la varietat, una vegada que es
comprovi que els seus caràcters varietals coincideixen
amb els descrits per a la varietat en el Registre de varietats comercials.
c) Que estan lliures d’organismes nocius. En el cas
de les virosis de l’annex III, la inspecció s’ha de basar en
els resultats d’anàlisis fitosanitàries realitzades en totes
les plantes per mètode d’indexatge biològic o un altre
mètode equivalent reconegut internacionalment.
d) Que mantenen el seu estat sanitari. Per a això
s’han de confirmar els resultats de les anàlisis abans
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esmentades mitjançant els resultats d’anàlisis fitosanitàries a què s’han de sotmetre totes les plantes cada cinc
anys respecte dels organismes GFLV, ArMV, GLRVI i GLRVIII
de l’annex III.
2. Les plantes infectades s’han d’eliminar. Els motius
de les manques de plantes, ja siguin atribuïbles als organismes nocius abans esmentats o a altres factors, han de
constar en l’expedient en què s’arxivi la documentació
relativa a les soques mare.
3. Les soques mare inicials s’han de mantenir en
condicions d’assegurar el seu aïllament d’organismes
nocius, han d’estar aïllades almenys trenta metres de
qualsevol vinya o viver vitícola i s’han d’establir en finques cultivades directament pel productor.
4. La planta cap de clon i tota la seva descendència
clonal s’ha d’identificar amb un número o codi que ha de
servir de referència d’origen a totes les plantes de viver
que en provinguin.
4. Soques mare de material de multiplicació base
1. Les soques mare de material de multiplicació base
han de tenir comprovat mitjançant una inspecció oficial:
a) Que s’han constituït directament amb material de
multiplicació inicial.
b) Que corresponen a la varietat.
c) Que estan lliures d’organismes nocius. Respecte
dels organismes GFLV, ArMV, GLRVI i GLRVIII de l’annex III,
la inspecció s’ha de basar en els resultats d’anàlisis fitosanitàries realitzades en totes les plantes.
d) Que mantenen el seu estat sanitari. Per a això s’han
de confirmar els resultats de les anàlisis abans esmentades
mitjançant els resultats d’anàlisis fitosanitàries a què s’han
de sotmetre totes les plantes cada sis anys respecte dels
organismes GFLV, ArMV, GLRVI i GLRVIII de l’annex III.
2. Les plantes infectades s’han d’eliminar. Els motius
de les manques de plantes, ja siguin atribuïbles als organismes nocius abans esmentats o a altres factors, han de
constar en l’expedient en què s’arxivi la documentació
relativa a les soques mare.
3. Les soques mare de base s’han de mantenir en
condicions d’assegurar el seu aïllament d’organismes
nocius, han d’estar aïllades almenys trenta metres de
qualsevol vinya o viver vitícola i s’han d’establir en finques cultivades directament pel productor.
5.

Soques mare de material de multiplicació certificat

1. Les soques mare de material de multiplicació certificat han de tenir comprovat mitjançant una inspecció
oficial:
a) Que s’han constituït directament amb material de
multiplicació base.
b) Que corresponen a la varietat.
c) Que estan lliures d’organismes nocius. Respecte
dels organismes GFLV, ArMV, GLRVI i GLRVIII de l’annex
III, la inspecció s’ha de basar en els resultats d’anàlisis
fitosanitàries realitzades mitjançant mostratge.
d) Que mantenen el seu estat sanitari. Per a això
s’han de confirmar els resultats de les anàlisis abans
esmentades mitjançant els resultats d’anàlisis fitosanitàries realitzades mitjançant mostratge cada deu anys respecte dels organismes GFLV, ArMV, GLRVI i GLRVIII de
l’annex III.
2. Les plantes infectades s’han d’eliminar. La proporció de manques degudes als organismes nocius GFLV,
ArMV, GLRVI i GLRVIII de l’annex III no pot sobrepassar el
5%. Els motius de les manques de plantes, ja siguin atribuïbles als organismes nocius abans esmentats o a altres
factors, han de constar en l’expedient en què s’arxivi la
documentació relativa a les soques mare.
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3. Les soques mare de certificada s’han de mantenir
en condicions d’assegurar el seu aïllament d’organismes
nocius i han d’estar aïllades almenys trenta metres de
qualsevol vinya o viver vitícola.
6. Soques mare de material de multiplicació estàndard
1. Les soques 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 III mitjançant una inspecció oficial periòdica visual
o, si s’escau, amb un test de laboratori.
2. Les plantes infectades no es poden utilitzar per a
la multiplicació. La proporció de faltes degudes als organismes nocius GFLV, ArMV, GLRVI i GLRVIII de l’annex III
no pot sobrepassar el 10%. Els motius de les manques de
plantes, ja siguin atribuïbles als organismes nocius abans
esmentats o a altres factors, han de constar en l’expedient
en què s’arxivi la documentació relativa a les soques
mare.
7. Vivers
Els vivers s’han d’establir en condicions apropiades
per evitar contaminacions. S’ha d’haver comprovat que
els vivers estan lliures dels organismes nocius GFLV,
ArMV, GLRVI i GLRVIII de l’annex III per mitjà d’una inspecció oficial anual al camp, que s’ha de basar en mètodes visuals i, si és necessari, s’ha de complementar amb
les anàlisis adequades o una segona inspecció sobre el
camp.
ANNEX II
Condicions referents al material de multiplicació
1. Puresa varietal: el material de multiplicació ha de
tenir identitat i puresa pel que fa a la varietat, i si s’escau,
al clon, d’acord amb el quadre següent:
Categoria

Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estàndard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

% de puresa

100
100
100
99

2. Puresa tècnica: els materials de multiplicació han
de tenir una puresa tècnica mínima del 96%.
S’han de considerar tècnicament impurs:
a) Els materials de multiplicació dessecats en la seva
totalitat o en part, encara que hagin estat submergits en
aigua després de la dessecació.
b) Els materials de multiplicació malmesos, torçats o
danyats, en particular deteriorats per la calamarsa o les
gelades, aixafats o trencats.
c) Els materials que no compleixin els requisits que
preveu més endavant el punt 6.
3. Maduresa: els sarments han d’haver arribat a un
grau suficient de maduresa de la fusta. La proporció fustapolpa ha de ser la normal per a la varietat.
4. Sanitat: la presència d’organismes nocius que
redueixin el valor d’ús dels materials de multiplicació
només s’ha de tolerar fins al límit més baix possible.
S’han d’eliminar els materials de multiplicació que
presentin senyals o símptomes clars atribuïbles a organismes nocius per als quals no hi hagi tractaments eficaços.
5. Classificació de plantes empelt: les plantes empelt
procedents d’una combinació patró–empelt, tots dos de la
mateixa categoria, s’han de considerar d’aquesta categoria. Les plantes de viver procedents d’una combinació
patró–empelt de diferent categoria s’han de considerar
conformes amb el component de categoria inferior.
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6. Calibratge:
1. Estaques, estaquetes i empelts.
Diàmetre: es tracta del diàmetre més gran de la secció. Aquesta norma no s’aplica a les branques herbàcies.
a) Estaques empeltables i empelts:
aa) diàmetre de l’extrem superior: 6,5 a 12 mm;
ab) diàmetre màxim de l’extrem més gruixut: 15
mm, excepte si es tracta d’empelts destinats a l’empelt
«in situ».
b) Estaquetes: diàmetre mínim de l’extrem superior:
3,5 mm.
2. Arrelats:
A. Diàmetre: el diàmetre, mesurat a la meitat de l’entrenús, sota el brot superior i seguint l’eix més gran, ha de
ser almenys igual a 5 mm. Aquesta norma no és aplicable
als arrelats derivats de materials de multiplicació herbacis.
B. Longitud: la longitud entre el punt inferior d’inserció de les arrels i la bifurcació del brot superior ha de ser
almenys igual:
a) a 30 cm per als arrelats destinats a l’empelt; no
obstant això, per als arrelats destinats a Sicília, la longitud
exigida ha de ser 20 cm;
b) a 20 cm per als altres arrelats.
Aquesta norma no és aplicable als arrelats derivats de
materials de multiplicació herbacis.
C. Arrels: cada planta ha de tenir almenys tres arrels
ben desenvolupades i repartides convenientment. No
obstant això, la varietat 420 A pot tenir només dues arrels
ben desenvolupades, sempre que siguin oposades.
D. Base: el tall s’ha d’efectuar per sota del diafragma,
a prou distància per no danyar-lo, però no a més d’un centímetre.
3. Plantes empelt.
A. Longitud: la tija ha de tenir almenys 20 cm de longitud.
Aquesta norma no és aplicable a les plantes empelt
derivades de materials de multiplicació herbacis.
B. Arrels: cada planta ha de tenir almenys tres arrels
ben desenvolupades i repartides convenientment. No
obstant això, la varietat 420 A pot tenir només dues arrels
ben desenvolupades, sempre que siguin oposades.
C. Soldadura: cada planta ha de presentar una soldadura adequada, regular i segura.
D. Base: el tall s’ha d’efectuar per sota del diafragma,
a prou distància per no danyar-lo, però no a més d’un centímetre.
4. Plantes cultivades en recipients, alvèols o safates.
Aquestes plantes han de presentar un sarment o un
brot ben desenvolupat i un sistema radicular equilibrat
amb la part aèria.
ANNEX III
Organismes nocius
1. Tractament en conreu: s’han de realitzar els tractaments fitosanitaris periòdics necessaris, principalment
per al control de nematodes, àcars, insectes, fongs i bacteris.
2. Plantes de viver portadores de plagues i malalties:
el material de multiplicació, així com les soques mare,
han d’estar lliures de les plagues o malalties següents:
Nematodes: «Xiphinema sp.»; «Longidorus sp.».
Àcars: «Phillocoptes vitis», «Panonychus ulmi» i
«Eotetranychus carpini».
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Cotxinilles: «Pseudococus citri» i «Quadraspidiotus
perniciosus».
Podridures: «Armillariella mellea» i «Rosellinia necatrix».
Excoriosis: «Phomosis sp.».
Eutipiosis: «Eutypa armeniaca».
Esca: «Estereum sp.».
Bacteriosis: «Xylophillus ampelinus, Agrobacterium
spp.».
S’admet la presència de lleugeres infestacions de les
plagues i malalties esmentades, sempre que s’hagin realitzat els tractaments oportuns.
3. Virosis:
a) el virus de l’entrenús curt infecciós de la vinya
(GFLV) i el virus del mosaic de l’àrabis (ArMV),
b) la malaltia de l’enrotllament de la vinya: virus de
l’enrotllament de la vinya I (GLRVI) i virus de l’enrotllament de la vinya III (GLRVIII), i
c) el virus del jaspiat de la vinya (GFkV) (només per
als patrons).
ANNEX IV
Condicionament
Composició dels feixos o embalatges
1. Tipus

1.

2. Nombre d’unitats

Plantes empelt.

2. Arrelats.

25, 50, 100 o múltiples
de 100.
50, 100 o múltiples de
100.

3. Empelts.
– almenys amb cinc 100 o 200.
gemmes utilitzables.
– amb una gemma 500 o múltiples de 500.
utilitzable.
4. Estaques.
5. Estaquetes.

100 o múltiples de 100.
100 o múltiples de 100.

3. Quantitat
màxima

500
500
200
5.000
1.000
500

Condicions particulars:
I. Petites quantitats: si és necessari, la mida (nombre
d’unitats) dels embalatges i feixos de tots els tipus i categories de materials de multiplicació enumerats a la
columna 1, inclosos els materials de multiplicació inicials,
poden ser inferiors a les quantitats mínimes indicades a la
columna 2.
II. Plantes de vinya amb arrels en qualsevol substrat,
en testos, caixes i cartons: no són aplicables el nombre
d’unitats ni la quantitat màxima.
III. Plantes embalades en contenidor: les plantes
embalades 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, llevat
del cas de les plantes en test el condicionament de les
quals no ho permeti.
ANNEX V
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3. Organisme responsable de la certificació o el control.
4. Nom i adreça de la persona responsable del precintatge o el seu número d’identificació.
5. Espècie.
6. Tipus de material.
7. Categoria.
8. Varietat i, si s’escau, el clon. Per a les plantes
empelt aquesta indicació és aplicable als portainjerts i els
empelts.
9. Número de referència del lot.
10. Quantitat.
11. Longitud (només per a les estaques: es refereix a
la longitud mínima de les estaques del lot en qüestió).
12. Any de producció.
2.

L’etiqueta ha de complir els requisits següents:
1. L’etiqueta ha d’estar impresa de forma indeleble i
ha de ser clarament llegible.
2. L’etiqueta s’ha de col·locar en un lloc destacat, de
manera que sigui fàcilment visible.
3. Les indicacions que preveu el punt 1 no poden
quedar en cap cas dissimulades, velades o separades per
altres indicacions o imatges.
4. Les indicacions que preveu el punt 1 han de figurar en un únic camp visual.
5. La dimensió mínima de l’etiqueta ha de ser de 110
x 67 mm per als feixos d’estaques, estaquetes i empelts i
de 80 x 70 mm per als feixos d’arrelats i plantes-empelt.
3.

Excepció pel que fa a petites quantitats destinades
a l’usuari final
1. Més d’una unitat: a les indicacions obligatòries
relatives a l’etiqueta d’acord amb el punt 1.10 hi ha de
figurar: «Nombre exacte d’unitats per unitat d’embalatge
o feix».
2. Només una unitat: no són obligatòries les indicacions següents que preveu el punt 1:
Tipus de material.
Categoria.
Número de referència del lot.
Quantitat.
Longitud per a les estaques empeltables.
Any de producció.
4. Excepció respecte a les vinyes en testos, caixes
o cartons
En el cas de les plantes de vinya amb arrels en qualsevol substrat, en testos, caixes i cartons, sempre que
aquests materials no es puguin ajustar als requisits de
precintatge (inclòs l’etiquetatge) a causa de la seva composició:
a) Els materials de multiplicació s’han de mantenir
en lots separats que s’han d’identificar adequadament
atenent la varietat, i si s’escau, el clon, així com el nombre
d’unitats.
b) L’etiqueta oficial no és obligatòria.
c) Els materials de multiplicació han d’anar acompanyats pel document d’acompanyament o albarà que preveu l’article 18.
ANNEX VI
Albarà

Etiquetatge
1.

1.

Indicacions obligatòries

L’etiqueta oficial ha de tenir
següents:
1. Norma CE.
2. País productor: Espanya.

Condicions mínimes

les

informacions

Condicions que ha de complir

a) S’han d’estendre, com a mínim, dos exemplars
de l’albarà (per a l’expedidor i el destinatari).
b) L’albarà (exemplar per al destinatari) ha d’acompanyar el lliurament des del lloc d’expedició fins al lloc de
destí.
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c) L’albarà ha de recollir totes les indicacions que
preveu el punt 2 relatives a cada lot que compongui el
lliurament.
d) L’albarà s’ha de conservar durant un any almenys
i s’ha de posar a disposició de l’organisme oficial responsable del control.
2. Llista de les indicacions que ha de recollir
1. Norma CE.
2. País productor: Espanya.
3. Organisme responsable de la certificació o el control.
4. Número d’ordre correlatiu.
5. Expedidor (nom, núm. de registre, magatzem de
partida).
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6. Destinatari (nom, magatzem de destí).
7. Espècie.
8. Classe/s de material.
9. Categoria/es.
10. Varietat/s i, si s’escau, el clon o els clons. Per a les
plantes empelt aquesta indicació és aplicable als portaempelts i els empelts.
11. Nombre de lots del lliurament per tipus de material i per categoria (si s’escau).
12. Nombre total de lots.
13. Data de lliurament.
14. 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.
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