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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
13930 Ordre ARM/2308/2009, de 12 d’agost, per la qual es modifica el Reglament 

general del Registre de varietats comercials.

El Reial decret 323/2000, de 3 de març, va modificar el Reglament general tècnic de 
control i certificació de llavors i plantes de viver, els reglaments tècnics de control i la 
certificació de llavors de remolatxa, plantes farratgeres, cereals, blat de moro i melca, 
patates de sembra, així com el Reglament general del registre de varietats comercials amb 
la incorporació al nostre ordenament jurídic, entre d’altres, de la Directiva 98/95, del 
Consell, de 14 de desembre de 1998, que modifica, respecte de la consolidació del mercat 
interior, les varietats de plantes modificades genèticament i els recursos fitogenètics, les 
directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/
CEE i 70/458/CEE, sobre la comercialització de les llavors de remolatxa, de les llavors de 
plantes farratgeres, de les llavors de cereals, de les patates de sembra, de les llavors de 
plantes oleaginoses i tèxtils, de les llavors de plantes hortícoles i sobre el Catàleg comú de 
les varietats d’espècies de plantes agrícoles.

En el Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver 
s’establia que es podrien reglamentar condicions especials per produir i comercialitzar, així 
com restriccions quantitatives que fossin procedents, en relació amb la conservació «in 
situ» i la utilització sostenible dels recursos fitogenètics de llavors.

Així mateix, en la disposició addicional única del Reial decret 323/2000, de 3 de març, 
s’establia que el règim general exigit per a la inscripció és també aplicable al procediment 
d’inscripció de les varietats de conservació, sense perjudici de les condicions especials 
que fixi el Comitè permanent de llavors i plantes agrícoles,  hortícoles i forestals de la Unió 
Europea.

La Directiva 2008/62/CE, de la Comissió, de 20 de juny de 2008, estableix determinades 
exempcions per a l’acceptació de varietats i varietats locals d’espècies agrícoles adaptades 
de manera natural a les condicions locals i regionals i amenaçades per l’erosió genètica i 
per a la comercialització de llavors i patates de sembra d’aquestes varietats i varietats 
locals.

La present Ordre incorpora la Directiva esmentada, i modifica el Reglament general del 
registre de varietats comercials, així com el Reglament general tècnic de control i certificació 
de llavors i plantes de viver. Així mateix, es preveu en aquesta Ordre l’adequació dels dos 
reglaments a la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos 
filogenètics, derogatòria de la Llei 11/1971, de 30 de març, de llavors i plantes de viver.

En l’elaboració de la present Ordre han estat consultades les comunitats autònomes i 
les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, disposo:

Article primer. Modificació del Reglament general del registre de varietats comercials, 
aprovat per l’Ordre de 30 de novembre de 1973.

Es modifica el Reglament general del registre de varietats comercials, aprovat per 
l’Ordre de 30 de novembre de 1973 (agricultura), en els termes següents:

U. Al final de l’apartat quatre bis, s’afegeix el que segueix:

«S’entén per regió d’origen la zona o zones on històricament s’han cultivat les varietats 
de conservació.

S’entén per ecotip el conjunt de línies d’una varietat població adaptades de forma 
natural a les condicions ambientals de la seva regió d’origen.
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S’entén per erosió genètica la pèrdua de la diversitat genètica entre poblacions o 
varietats d’aquesta i dins d’aquestes al llarg del temps, o la reducció de la base genètica 
d’una espècie a causa de la intervenció humana o al canvi mediambiental.

S’entén per conservació «in situ» de varietats de conservació el manteniment d’aquestes 
varietats a l’entorn agrícola on han desenvolupat les seves propietats distintives.»

Dos. S’afegeix l’apartat nou bis amb la redacció següent:

«Nou bis. Es poden admetre sol·licituds de varietats de conservació quan aquestes 
varietats presentin algun interès per a la conservació dels recursos fitogenètics.

No es pot acceptar una sol·licitud d’inscripció com a varietat de conservació, si:

a) Ha estat sol·licitada la seva inscripció o registrada en el Registre de varietats 
comercials o en el Registre de varietats protegides.

b) Ha estat sol·licitada la seva inscripció en qualsevol registre d’algun Estat membre 
de la Unió Europea.

c) Està protegida o ha estat sol·licitada la protecció a l’Oficina Comunitària de Varietats 
Vegetals (OCVV) o a qualsevol estat membre de la Unió Europea.

d) Està inclosa o va estar inclosa com a varietat en el Catàleg comú de varietats i no 
va transcórrer un període d’almenys dos anys des de la seva exclusió o transcorregut un 
període de dos anys a partir del període concedit conforme al paràgraf segon de l’article 
disset del Reglament general del registre de varietats comercials.»

Tres. S’afegeix l’apartat deu bis, amb la redacció següent:

«Deu bis. L’admissió d’una sol·licitud de varietat de conservació queda condicionada 
al fet que el sol·licitant demostri que aquesta varietat té un interès per a la conservació dels 
recursos fitogenètics i que la varietat ha estat tradicionalment cultivada en localitats i 
regions amenaçades per l’erosió genètica, amb aquesta finalitat es pot tenir en compte la 
informació del Centre Nacional de Recursos Fitogenètics i de les comunitats autònomes.

Conjuntament amb la sol·licitud, s’ha d’aportar informació de la regió o regions en què 
històricament s’hagi cultivat i a les quals està adaptada de forma natural.

A més del que s’ha indicat abans s’ha d’adjuntar, si n’hi ha, les característiques i 
requisits de qualitat, així com els resultats de proves no oficials i els coneixements adquirits 
amb l’experiència pràctica del conreu, la reproducció i la utilització.

L’examen oficial només s’ha de portar a terme si tota la documentació anterior s’aporta 
i es considera suficient.»

Quatre. L’apartat onze se substitueix pel següent:

«Onze. Els procediments d’inscripció de varietats es poden iniciar d’ofici o a sol·licitud 
d’una persona interessada.

S’han d’iniciar d’ofici, per acord de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, a petició 
raonada d’altres òrgans o per denúncia, quan l’interès públic ho aconselli o es tracti de 
varietats de conservació, es produeixi desproveïment del mercat nacional, o altres 
circumstàncies extraordinàries i sempre que no hi hagi iniciativa privada o aquesta sigui 
insuficient.

L’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals pot obrir un període d’informació prèvia a 
l’acceptació de la sol·licitud amb la finalitat de conèixer les circumstàncies del cas concret 
i la conveniència o no d’iniciar el procediment.

La iniciació d’ofici d’un procediment d’inscripció d’una varietat no implica per si mateix 
l’exempció del pagament de les taxes corresponents a l’examen tècnic, excepte quan es 
tracti de varietats de conservació.»

Cinc.  Al final de l’apartat divuit, s’afegeix el paràgraf següent:

«Les varietats de conservació només poden ser mantingudes en la seva regió 
d’origen.»

Sis. S’afegeix l’apartat vint-i-quatre ter amb la redacció següent:
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«Vint-i-quatre ter. Els assajos d’identificació són responsabilitat de l’Oficina Espanyola 
de Varietats Vegetals, els quals s’han de fer directament o mitjançant acords amb les 
comunitats autònomes o amb altres ens públics o privats que duguin a terme tasques 
similars, basant-se en el material facilitat pel sol·licitant.

En el cas d’ecotips, els assajos d’identificació els pot efectuar la comunitat autònoma 
corresponent, basant-se en el protocol facilitat per l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals 
sense perjudici de les comprovacions que aquesta pugui realitzar.

No obstant això, es poden tenir en compte els estudis de caracterització varietal 
realitzats per institucions públiques o privades amb experiència en l’assaig de varietats.

Aquesta caracterització varietal s’ha de tenir en consideració sempre que la persona 
responsable dels assajos no oficials disposi de la necessària qualificació tècnica, la 
descripció sigui prou detallada i segueixi mètodes d’assajos que es puguin reconèixer com 
a acords amb l’estat de la tècnica.

Pel que fa a la distinció, estabilitat, s’han d’aplicar com a mínim els protocols a què fan 
referència els annexos 1 i 2 de l’Ordre APA/3147/2007, de 19 d’octubre.

Per a l’avaluació de l’homogeneïtat és aplicable el que estableixen els protocols 
d’assajos de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV), així com en els 
qüestionaris tècnics de les directrius de la Unió Internacional per a la Protecció de les 
Obtencions Vegetals (UPOV).

Tanmateix, si el nivell de l’homogeneïtat s’estableix sobre la base de fora de tipus de 
la varietat en estudi, s’ha d’aplicar un estàndard de població del 10 per cent i una probabilitat 
d’acceptació de, com a mínim, el 90 per cent.»

Set. S’afegeix l’apartat trenta-tres bis amb la redacció següent:

«Trenta-tres bis. En relació amb les denominacions de varietats de conservació, si la 
denominació era coneguda abans del 25 de maig de l’any 2000 no cal el seu estudi, per la 
qual cosa les denominacions s’han d’acceptar tal com hagin estat notificades, sempre que 
no entrin en conflicte amb la denominació d’una altra varietat de la mateixa espècie o grup 
que estigui inscrita o en procés d’inscripció, amb una marca registrada, amb una 
denominació d’origen o amb una indicació geogràfica protegida, en aquests casos l’Oficina 
Espanyola de Varietats Vegetals ha d’emetre’n resolució.

Així mateix es poden acceptar més d’una denominació per a una varietat si es prova 
de manera suficient que són històricament conegudes.»

Article segon. Modificació del Reglament general tècnic de control i certificació de llavors 
i plantes de viver, aprovat per l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 
23 de maig de 1986.

Es modifica el Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de 
viver, aprovat per l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 23 de maig de 
1986, en els termes següents:

U. A l’apartat cinc s’afegeix la lletra c) a l’apartat Varietat comercial, amb el text 
següent:

«c) Varietat de conservació, és, sense perjudici del que preveu l’article 3.5 de la Llei 
30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos filogenètics, la varietat 
local adaptada de manera natural a les condicions locals i regionals i, amenaçades per 
l’erosió genètica.»

Dos. A l’apartat cinc, i a continuació de la definició de varietat comercial, s’afegeixen 
dues noves definicions:

«Regió d’origen d’una varietat de conservació: és la regió o regions en què històricament 
s’hagi cultivat o a les quals estigui adaptada de manera natural. Per identificar-la s’ha de 
tenir en compte la informació proporcionada per les autoritats en matèria de recursos 
fitogenètics o les organitzacions reconegudes a aquest efecte.
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Erosió genètica: pèrdua de diversitat genètica entre poblacions o varietats de la mateixa 
espècie, i dins d’aquestes, al llarg del temps, o la reducció de la base genètica d’una 
espècie a causa de la intervenció humana o del canvi mediambiental.»

Tres. A l’apartat sis, s’afegeix un nou apartat g), amb aquest contingut:

«g) Llavor de varietats de conservació: és la que descendeix d’una llavor produïda 
conforme a pràctiques ben definides per al manteniment de la varietat, que té prou puresa 
varietal, que ha estat produïda en la seva regió d’origen i que compleix els requisits indicats 
a l’apartat 15 bis.»

Quatre. S’afegeix un nou apartat quinze bis, amb aquest contingut:

«15 bis. Requisits especials per a la llavor de varietats de conservació:

a) La llavor ha de descendir de llavor produïda conforme a pràctiques ben definides 
per al manteniment de la varietat.

b) La llavor, llevat de la d’Oryza sativa, ha de complir els requisits de certificació de 
la llavor certificada establerts en els corresponents reglaments tècnics de control i 
certificació específics, excepte els relatius a la puresa varietal mínima i els relacionats amb 
l’examen oficial o l’examen sota supervisió oficial.

c) La llavor d’Oryza sativa ha de complir els requisits de certificació aplicables a la 
llavor certificada d’arròs de segona reproducció (R-2) que estableix el Reglament tècnic de 
control i certificació de llavor de cereals a excepció dels relatius a la puresa varietal mínima 
i dels relacionats amb l’examen oficial o l’examen sota supervisió oficial.

d) La llavor ha de tenir una puresa varietal suficient.
e) La llavor d’una varietat de conservació només es pot produir en la seva regió 

d’origen.

Si les condicions de certificació que estableixen els paràgrafs b), c) i d) no es poden 
complir en aquesta regió, per causa d’un problema mediambiental concret, es poden 
autoritzar altres regions per a la producció de llavor tenint en compte la informació 
subministrada per les autoritats en matèria de recursos fitogenètics o per les organitzacions 
reconegudes per aquests a aquest efecte. Tanmateix, la llavor produïda en aquestes 
regions addicionals només es pot utilitzar en la seva regió d’origen.

S’ha de comprovar, per mitjà de seguiment oficial, que els conreus de llavor d’una 
varietat de conservació compleixen les disposicions del present Reglament, i s’ha de 
prestar una atenció especial a la varietat, les localitzacions de la producció de llavor i les 
quantitats.»

Cinc. S’afegeix un nou apartat vint-i-dos ter, amb aquest contingut:

«22 ter. La llavor de varietats de conservació només es pot comercialitzar en 
embalatges tancats o contenidors amb un dispositiu de precintatge.

El proveïdor ha de precintar els embalatges o contenidors de llavor de manera que no 
es puguin obrir sense fer malbé el sistema de precintatge ni deixar proves de manipulació 
indeguda en l’etiqueta del proveïdor, en l’embalatge o en el contenidor.

Per tal que el tancament sigui segur de conformitat amb el paràgraf anterior, el sistema 
ha d’incloure, com a mínim, la col·locació de l’etiqueta o d’un precinte.

Els embalatges o contenidors de llavor de varietats de conservació han de portar una 
etiqueta del proveïdor o una nota impresa o estampada que inclogui la informació 
següent:

La inscripció: “Regles i normes CE”.
Nom i l’adreça de la persona responsable de la col·locació de les etiquetes o la seva 

marca d’identificació.
Any de precintatge, expressat de la manera següent: “precintat el …” (any), o, excepte 

en relació amb la patata de sembra, l’any de l’últim mostreig als efectes de les últimes 
proves de germinació, expressat de la manera següent: “mostres preses el …” (any).
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Espècie.
Varietat.
La inscripció: “Varietat de conservació”.
Regió d’origen.
Regió de producció de la llavor, quan sigui diferent de la regió d’origen.
Número de referència del lot donat per la persona responsable de la col·locació de les 

etiquetes.
Pes net o brut declarat, o, excepte en el cas de patata de sembra, nombre de llavors.
Quan la quantitat s’indiqui en pes i s’utilitzin plaguicides granulats, substàncies de 

recobriment amb píndola o altres additius sòlids, se n’ha d’indicar la naturalesa així com la 
proporció aproximada entre el pes de llavor pura i el pes total, excepte en el cas de patata 
de sembra.»

Sis. S’afegeix un nou apartat vint-i-tres bis, amb el contingut següent:

«23 bis. S’han de portar a terme assajos per comprovar que la llavor de varietats de 
conservació compleix els requisits de certificació establerts a l’apartat 15 bis, paràgrafs b), 
c) i d). 

Aquests assajos s’han d’efectuar conforme als mètodes internacionals vigents, o, si no 
existeixen aquests mètodes, d’acord amb qualsevol mètode que sigui apropiat.

Les mostres destinades als assajos esmentats s’han de prendre de lots homogenis. 
Així mateix, s’han d’aplicar les normes sobre pes del lot i pes de la mostra establertes en 
els corresponents reglaments tècnics de control i certificació específics».

Set. A l’apartat quaranta, segon paràgraf, a continuació de la paraula «estàndard», 
s’ha d’afegir:

«i de llavor de varietats de conservació».

Vuit. S’afegeix un nou apartat quaranta-un bis), amb aquest contingut:

«41 bis. La llavor d’una varietat de conservació només es pot comercialitzar si es 
compleixen les condicions següents:

a) S’ha produït en la seva regió d’origen o en una de les regions a què es refereix 
l’apartat 15 bis.

b) La comercialització té lloc en la seva regió d’origen.
c) No obstant el que disposa l’apartat b), es poden autoritzar regions addicionals per 

a la comercialització de llavor d’una varietat de conservació, sempre que aquestes regions 
siguin comparables a la regió d’origen quant als hàbitats naturals i seminaturals d’aquesta 
varietat.

Quan s’autoritzin aquestes regions addicionals, cal assegurar-se que es reserva per 
conservar la varietat en la seva regió d’origen la quantitat de llavor necessària per produir, 
com a mínim, la quantitat a què es refereix l’apartat e).

d) Aquestes regions addicionals per a la comercialització no es poden autoritzar si 
s’autoritzen les regions addicionals per a la producció de llavor esmentades a l’apartat 15 
bis.

e) Per cada varietat de conservació, la quantitat de llavor comercialitzada no ha 
d’excedir el 0,5% del total de la llavor de la mateixa espècie utilitzada a Espanya en una 
campanya de conreu, o de la quantitat necessària per sembrar 100 ha, si aquesta quantitat 
és més gran. Per a les espècies Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea 
mays, Solanum tuberosum, Brassica napus i Helianthus annuus, aquest percentatge no 
excedirà el 0,3%, o la quantitat necessària per sembrar 100 ha, si aquesta quantitat és 
més gran.

No obstant això, la quantitat total de llavor de varietats de conservació comercialitzades 
no excedeix el 10% del total de la llavor de l’espècie de què es tracti utilitzada anualment 
a Espanya. En els casos en què aquest percentatge sigui inferior a la quantitat necessària 
per sembrar 100 ha, la quantitat màxima de llavor de l’espècie de què es tracti utilitzada 
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anualment a Espanya es pot incrementar fins a assolir la quantitat necessària per sembrar 
100 ha.

f) Els productors han de notificar a l’òrgan competent de cada comunitat autònoma 
les dimensions i la localització de la zona de producció de llavor abans del començament 
de cada temporada de producció.

Les comunitats autònomes han de comunicar a l’Oficina Espanyola de Varietats 
Vegetals les quantitats totals per varietat amb la finalitat de comprovar el compliment de 
l’apartat e).

Si a la vista de les notificacions a què es refereix l’apartat anterior es comprova que un 
any determinat la quantitat de llavor comercialitzada supera les quantitats que s’estableixen 
a l’apartat e), s’ha d’assignar a cada productor afectat la quantitat que pot comercialitzar 
en la campanya de producció corresponent.»

Disposició addicional única. Aplicació de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i 
plantes de viver i de recursos filogenètics.

Les referències a la Llei 11/1971, de 30 de març, de llavors i plantes de viver, que 
s’inclouen en el Reglament general del registre de varietats comercials, aprovat per l’Ordre 
de 30 de novembre de 1973, i en el Reglament general tècnic de control i certificació de 
llavors i plantes de viver, aprovat per l’Ordre de 23 de maig de 1986, s’entenen fetes als 
preceptes corresponents de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i 
de recursos filogenètics, que és aplicable en tot el que no preveuen expressament els dos 
reglaments.

Disposició final primera. Incorporació de dret comunitari.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 2008/62/CE, 
de la Comissió, de 20 de juny de 2008, per la qual s’estableixen determinades exempcions 
per a l’acceptació de varietats i varietats locals d’espècies agrícoles adaptades de forma 
natural a les condicions locals i regionals i amenaçades per l’erosió genètica i per a la 
comercialització de llavors i patates de sembra d’aquestes varietats i varietats locals.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.9a de la Constitució 
Espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de legislació sobre 
propietat intel·lectual i industrial.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 12 d’agost de 2009.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, Elena 
Espinosa Mangana.
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