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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
12624 Ordre ARM/2152/2010, de 29 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos II 

i III del Reglament de protecció d’obtencions vegetals, aprovat pel Reial decret 
1261/2005, de 21 d’octubre.

La Llei 3/2000, de 7 gener, de règim jurídic de protecció de les obtencions vegetals, a 
l’article 4 estableix que és aplicable a tots els gèneres i les espècies vegetals, inclosos els 
híbrids de gèneres o d’espècies.

El Reial decret 1261/2005, de 21 d’octubre, va aprovar el Reglament de protecció 
d’obtencions vegetals, va establir el reconeixement i la protecció del dret de l’obtentor 
d’una varietat vegetal nova, i va concedir un títol d’obtenció vegetal com a dret de propietat 
especial amb l’extensió i els límits que estableixen la Llei 3/2000, de 7 gener, i aquest 
Reglament

El Reglament (CE) 2100/94, del Consell de 27 de juliol de 1994, relatiu a la protecció 
comunitària de varietats vegetals, a l’article 4 crea l’Oficina Comunitària de Varietats 
Vegetals i a l’article 55 estableix que l’examen tècnic, necessari per a la concessió d’un 
títol de protecció a escala comunitari, el poden realitzar alguns dels estats membres per a 
varietats de determinades espècies i que així hagin estat aprovades pel Consell 
d’Administració de l’Oficina, que regula el capítol II de la part III del mateix Reglament (CE) 
núm. 2100/1994, del Consell, de 27 de juliol.

Les quantitats, les dates i els llocs de lliurament de material per a la realització d’aquests 
exàmens tècnics, per a les diferents espècies, són els que estableixen els annexos I, II i III 
del Reglament que ara es modifica.

Recentment, l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals ha inclòs l’Oficina Espanyola 
de Varietats Vegetals com a oficina d’examen per a noves espècies, motiu pel qual es fa 
necessari incloure aquestes espècies en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 1261/2005, de 
21 d’octubre, modificant els annexos II i III, d’aquest Reial decret.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’habilitació que estableix la disposició final 
segona del Reial decret esmentat, per la qual es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, actual ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, perquè modifiqui els seus 
annexos que va aprovar aquest Reial decret.

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

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació del Reial decret 1261/2005, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament de protecció d’obtencions vegetals.

El Reial decret 1261/2005, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de protecció 
d’obtencions vegetals, queda modificat de la manera següent:

U. S’inclouen a l’annex II les noves espècies següents:

«Espècies
Data límit

de presentació
de sol·licituds

Material necessari
per als assajos

Data límit
de lliurament del 

material
Observacions

Farratgeres, pratencs, cespitoses, lleguminoses gra

Moreu (Vicia narbonensis L.). 1 d’agost. 3 kg (1). 1 de setembre.
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«Espècies
Data límit

de presentació
de sol·licituds

Material necessari
per als assajos

Data límit
de lliurament del 

material
Observacions

Espècies hortícoles

Colinap [Brassica napus L. var. 
napobrassica (L.) Rchb.].

1 de març. 60 g (1). 1 d’abril.

Híbrids interespecífic del gènere 
Lycopersicom.

1 de juny. 20 g (1). 1 de juliol.

Nap (Brassica napus L.). 1 d’abril. 300 g (1). 1 de maig.

Fruiters
Fortunella (totes les espècies) i els seus 

híbrids.
15 d’abril. 4 tiges de 6 a 10 mm de 

diàmetre, d’un any d’edat 
amb almenys 20 gemmes 
útils (4).

Entre el 15 de maig i 
30 de juny.

Híbrids interespecífic del gènere Citrus. 15 d’abril. 4 tiges de 6 a 10 mm de 
diàmetre, d’un any d’edat 
amb almenys 20 gemmes 
útils (4).

Entre el 15 de maig i 
30 de juny.

Figuera (Ficus carica). 1 de març. 7 plantes d’un any arrelades 
en testos (12).

Entre l’1 d’abril i el 
15 de maig.

Totes les espècies cultivades del gènere 
Vitis, així com els seus híbrids 
interespecifics e intervarietals.

1 de desembre. 15 barbats en cas de 
patrons.10 plantes empelts 
sobre patró 110 Richter, en 
el cas de varietats viníferes 
o de taula, o gemmes 
suficients per obtenir 10 
plantes (6).

Entre el 10 de gener 
i el 10 de febrer.»

Dos. S’afegeix a l’annex III la següent adreça per al lliurament del material vegetal a 
què fan referència els annexos I i II, en funció de l’espècie de què es tracti:

«Referència Direcció

12 Junta d’Extremadura.
Centre de Recerca de la Finca de La Orden y Valdesequeda.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de juliol de 2010.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, Elena 
Espinosa Mangana.
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