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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
15439 Reial decret 1256/2010, de 8 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.

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 la normativa comunitària integrada per 
la Directiva 92/34/CEE, del Consell, de 28 d’abril, relativa a la comercialització de materials 
de multiplicació de fruiters i de plançons de fruiter destinats a la producció fructícola, i per 
les directives de la Comissió dictades en desplegament i de conformitat amb aquella.

Com que s’havien de portar a terme noves modificacions en la normativa comunitària, 
i per recollir les realitzades anteriorment, el Consell de la Unió Europea va aprovar, amb 
vista a una major claredat, la refosa de la Directiva 92/34/CEE abans esmentada, cosa que 
s’ha realitzat mitjançant la Directiva 2008/90/CE del Consell, de  29 de setembre de 2008, 
relativa a la comercialització de materials de multiplicació de fruiters i de plançons de fruiter 
destinats a la producció fructícola, i les seves successives modificacions, i si bé la seva 
data d’aplicació és a partir del 30 de setembre de 2012, està establert que es transposi 
amb antelació a les normatives nacionals.

El desenvolupament de la producció de plantes de viver certificada fa aconsellable 
ampliar les facultats autoritzades als productors de la categoria multiplicador, de manera 
que també comprenguin la producció de material certificat en totes les seves fases, des de 
la fase de planta mare fins a la fase de plançó.

Les noves tecnologies de producció poden comportar noves formes de comercialització 
que necessiten ser recollides en la norma actual. Els plançons obtinguts en testos o pots 
poden ser precintats i comercialitzats en contenidors sense perdre la necessària 
traçabilitat.

Per donar suport a la qualitat sanitària del material de categoria «Conformitas Agrarias 
Communitatis» (CAC) comercialitzat de l’espècie olivera és necessari actualitzar i concretar 
els requisits sanitaris en el material produït des del seu origen, i tenir en compte els 
substrats utilitzats.

Aquest Reial decret incorpora al nostre ordenament jurídic intern la Directiva 
refosa 2008/90/CE, del Consell, de 29 de setembre de 2008, que és aplicables a partir 
del 30 de setembre de 2012. Igualment introdueix les modificacions necessàries per 
actualitzar les competències dels productors multiplicadors, per a la comercialització 
de plançons de fruiter obtinguts en testos o pots, i per controlar la qualitat sanitària del 
material CAC. Igualment té en compte el que estableix la Llei 30/2006, de 26 de juliol, 
de llavors i plantes de viver i recursos fitogenètics, per a la qual cosa s’actualitzen 
algunes definicions i marcs d’actuació.

Aquest Reial decret ha estat sotmès al procediment d’informació en matèria de normes 
i reglamentacions tècniques que preveu la Directiva 98/34/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 22 de juny, per la qual s’estableix un procediment d’informació en matèria de 
normes i reglamentacions tècniques i de les regles relatives als serveis de la societat de la 
informació, modificada per la Directiva 98/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 
de juliol, incorporada a l’ordenament jurídic intern pel Reial decret 1337/1999, de 31 de 
juliol, pel qual es regula la remissió d’informació en matèria de normes i reglamentacions 
tècniques i reglaments relatius als serveis de la societat de la informació.

En l’elaboració de la present disposició han estat consultades les entitats representatives 
dels sectors afectats i les comunitats autònomes.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 8 d’octubre de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del 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.

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, queda modificat de la manera 
següent:

U. Es modifica l’article 4 de la manera següent:

La lletra a) se substitueix pel text següent:

«a) Planta de viver: la definició que estableix la Llei 30/2006, dins de la qual 
s’inclouen els materials de multiplicació i els plançons de fruiters.»

La lletra e) se substitueix pel text següent:

«e) Clon: la descendència vegetativa genèticament uniforme d’una única 
planta.»

Dos. Les lletres a), c) i j) de l’article 5 se substitueixen pel text següent:

«a) Proveïdor: tota persona, física o jurídica, que exerceixi professionalment 
en relació amb les llavors i plantes de viver algunes de les activitats següents: 
producció, emmagatzematge, importació i comercialització o posada al mercat.

c) Comercialització: venda, tinença destinada a la venda, oferta de venda i 
cessió, lliurament o transmissió amb fins d’explotació comercial, de llavors o de 
plantes de viver, inclòs qualsevol consumidor, a títol onerós o no.

j) Inspecció oficial: l’efectuada per l’organisme oficial responsable o sota la 
responsabilitat de l’organisme oficial responsable.»

Tres. Les lletres c) i d) de l’article 6 se substitueixen pel text següent:

«c) Material certificat:

1. Els materials de multiplicació que:

a. S’hagin obtingut vegetativament, de forma directa o en un nombre limitat de 
fases, a partir del material de base.

b. Satisfacin les condicions estipulades per als materials certificats d’aquest 
Reglament.

c. Sotmesos a inspecció oficial, hagin demostrat satisfer totes les condicions 
anteriors.

2. Els plançons de fruiter que:

a. S’hagin obtingut de forma directa a partir de materials de multiplicació 
certificats, de base o inicials.

b. Estiguin destinats a la producció de fruita. 
c. Compleixin els requisits específics establerts per als plançons de fruiter 

certificats.
d. Hagin demostrat en una inspecció oficial que compleixen els requisits 

anteriors.
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d) Material CAC (Conformitas Agrarias Communitatis): els materials de 
reproducció i plançons de fruiter que:

1r Posseeixin identitat varietal i puresa varietal adequada.
2n Estiguin destinats a:

La producció de materials de multiplicació,
la producció de plançons de fruiter, o
la producció de fruita.

3r Compleixin els requisits específics per als materials CAC.»

Quatre. L’article 8 se substitueix pel següent text:

«Article 8. Varietats que es poden comercialitzar.

Les varietats a què es refereix l’article 7:

a) Han d’estar protegides jurídicament per una protecció d’obtenció vegetal 
d’acord amb les disposicions sobre protecció de noves varietats;

b) Han d’estar registrades oficialment en el Registre de varietats comercials, o
c) Han de ser de coneixement comú; una varietat es considera de coneixement 

comú quan:

1r Hagi estat oficialment registrada en un altre Estat membre,
2n Hagi estat objecte d’una sol·licitud de registre oficial en qualsevol Estat 

membre, o d’una sol·licitud d’obtenció vegetal esmentada a la lletra a), o
3r Ja hagi estat comercialitzada abans del 30 de setembre de 2012 en el 

territori de l’Estat membre de què es tracti o d’un altre Estat membre, a condició que 
tingui descripció oficial.

També es pot fer referència de conformitat amb l’article 7 a una varietat sense 
valor intrínsec per a comercialització oficial, a condició que l’esmentada varietat 
posseeixi una descripció oficial i els materials de multiplicació i els plançons fruiters 
estiguin comercialitzats com a materials CAC en el territori de l’Estat membre de què 
es tracti i estiguin identificats mitjançant una referència a la present disposició a 
l’etiqueta o el document.»

Cinc. L’article 19 se substitueix pel text següent:

«Article 19. Origen.

Les plantes de viver CAC no necessiten tenir un origen clonal, encara que sí que 
és necessari que aquest sigui conegut, llevat del que disposen els articles següents 
per a determinades espècies.

Quan els productors no tinguin establerts camps de peus mares, han d’acreditar 
les adquisicions de patrons o empelts per la presència d’albarans i factures a un 
altre productor registrat. En cas que els empelts s’hagin pres de plantacions 
comercials, a més, han d’estar assenyalats els arbres, utilitzats com a arbres mare, 
dels quals procedeix el material de multiplicació.

En el cas de la producció de plantes de viver d’olivera, el material CAC ha de 
provenir de la multiplicació de material certificat, o bé d’arbres mare que hagin estat 
inspeccionats individualment i trobats lliures de Verticillium dahliae. Aquests arbres 
mare s’han de mantenir lliures del fong i s’han de testar periòdicament per a la 
comprovació en un percentatge, almenys, del 10 per cent anual.

En el cas de la producció de plantes de viver de maduixa, les plantes CAC han 
de provenir de la multiplicació de plantes de viver de categoria certificada, o bé dels 
camps de producció de planta certificada que no hagin complert els requisits exigits 
a l’esmentada categoria, sempre que no sobrepassin les toleràncies establertes.
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En el cas de plantes de viver de cítrics, han de complir els requisits d’origen de 
l’article 21.»

Sis. L’article 20 se substitueix pel següent text:

«Article 20. Sanitat.

El material CAC ha d’estar substancialment lliure, almenys per observació 
visual, de qualsevol organisme nociu i malaltia, o de signes o símptomes d’aquests, 
que afecti la qualitat de forma significativa i que redueixi el valor d’utilització de les 
plantes de viver, i, en particular, d’aquells inclosos a l’annex II.

En el cas de plantes de viver d’olivera, les plantes de categoria CAC han 
d’estar lliures de verticil·liosi. Aquesta condició es pot apreciar mitjançant el 
mostreig d’un 0,01 per cent dels plançons en lots d’un màxim de 10.000 plantes. 
Si s’obté un resultat positiu, es pot realitzar un segon mostreig i anàlisi a cada un 
dels quatre sublots en què es divideixi el lot inicial. Els sublots amb resultat positiu 
no es consideren substancialment lliures de verticil·liosi.

També per a les esmentades plantes de viver d’olivera, els substrats i l’aigua de 
reg utilitzats per conrear-les han d’estar lliures d’inòculs de Verticillium dahliae.»

Set. El primer paràgraf de l’article 26 se substitueix pel text següent: 

«Els proveïdors, com a responsables dels materials de multiplicació i dels 
plançons de fruiter que comercialitzin, han de prendre les mesures necessàries per 
garantir el compliment de les normes que fixa el present Reglament en totes les 
etapes de la producció i de la comercialització de les plantes de viver.»

Vuit. L’article 32 se substitueix pel text següent: 

«Article 32. Proveïdors.

1. Tots els proveïdors han d’estar degudament autoritzats per l’organisme 
oficial responsable d’acord amb el que preveuen els articles 36, 37 i 38 de la 
Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos fitogenètics, 
i el que estableix el Reial decret 1891/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament per a l’autorització i registre dels productors de llavors i 
plantes de viver i la seva inclusió en el Registre nacional de productors.

2. Atenent l’activitat principal que realitzen, els proveïdors es classifiquen en:

a) Productor: el qui realitza l’activitat de producció i pot realitzar, a més, 
qualsevol de les assenyalades per als altres proveïdors.

b) Comerciant: el qui realitza l’activitat d’importació, emmagatzematge o 
comercialització o posada al mercat.»

Nou. Les lletres b) i c) de l’article 34 se substitueixen pel text següent:

«b) Productor seleccionador, autoritzat per a la producció de material inicial, 
base, certificat i CAC o material estàndard, si s’escau.

c) Productor multiplicador, autoritzat per a la producció de les categories 
material certificat i material CAC o material estàndard, si s’escau.»

Deu. S’afegeix al final de l’article 40 el paràgraf següent:

«En cas de materials de multiplicació i plançons de fruiters d’una varietat que 
hagi estat modificada genèticament, qualsevol etiqueta i document, oficial o no, que 
vagi fixat o acompanyi els materials que regula el present Reglament ha d’indicar 
amb claredat que la varietat ha estat modificada genèticament i ha d’identificar els 
organismes modificats genèticament.»
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Onze. S’afegeix un article 42 bis en el capítol IX:

«Article 42.bis. Requisits generals de comercialització.

1. Els materials de multiplicació i els plançons de fruiter només poden ser 
comercialitzats per proveïdors autoritzats i si:

a) Els materials de multiplicació han estat certificats oficialment com a 
«materials inicials», «materials de base» o «materials certificats», o compleixen les 
condicions per ser qualificats com a materials CAC;

b) Els plançons de fruiter han estat certificats oficialment com a «materials 
certificats» o compleixen les condicions per ser qualificats com a materials CAC.

2. Els materials de multiplicació i els plançons de fruiter que consisteixin en un 
organisme modificat genèticament d’acord amb l’article 2, punts a i b, de la Llei 
9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, 
alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament, 
únicament han de ser comercialitzats en virtut d’aquesta Llei o del Reglament (CE) 
núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de setembre de 2003, 
sobre aliments i pinsos modificats genèticament.

3. Quan s’hagin d’utilitzar productes derivats de plançons de fruiter o materials 
de multiplicació com a aliments o ingredients d’aquests inclosos en l’àmbit d’aplicació 
de l’article 3 del Reglament (CE) núm. 1829/2003, o com a pinsos o ingredients 
d’aquests inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’article 15 de l’esmentat Reglament, el 
material de multiplicació o la varietat de fruiter de què es tracti únicament ha de ser 
comercialitzat si els aliments o els pinsos derivats d’aquests materials han estat 
autoritzats en virtut de l’esmentat Reglament.»

Dotze. Les lletres b) i c) de l’article 49 se substitueixen pel següent text:

«b) Patrons: s’han de precintar i etiquetar individualment o en feixos o contenidors 
de cinquanta unitats o els seus múltiples quan siguin objecte de comerç, prèvia 
selecció i calibratge. En el cas de vivers de patrons de cítrics obtinguts de llavor en ple 
camp, s’ha de precintar i etiquetar individualment.

c) Plançons: s’han de precintar i etiquetar individualment abans que l’organisme 
oficial responsable aixequi l’acta de precintament i de la seva mobilització per 
comercialitzar. En el cas de plançons produïts en testos, bosses o pots es poden 
precintar i etiquetar en contenidors en quantitats homogènies múltiples de 10.»

Tretze. L’article 53 se substitueix pel següent text:

«Article 53. Condicions generals.

Les plantes de viver que s’importin de països tercers, per poder ser introduïdes 
a Espanya, han d’oferir almenys les mateixes garanties que les produïdes a la Unió 
Europea.

Quant a la tramitació, documentació i condicions necessàries per efectuar 
importacions i exportacions de països tercers i cap a països tercers o de la Unió 
Europea, s’ha d’aplicar el que disposen l’article 34.1 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, 
de llavors i plantes de viver i de recursos fitogenètics, l’article 5 del Decret 3767/1972, 
de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general sobre producció de llavors 
i plantes de viver, i 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, sense perjudici del 
que estableix el Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de 
protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea 
d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l’exportació 
i trànsit cap a països tercers.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 245  Dissabte 9 d'octubre de 2010  Secc. I. Pàg. 6

Catorze. L’article 57 se substitueix pel text següent:

«Article 57. Aplicació de sancions.

Si es comprova que les plantes de viver comercialitzades per un proveïdor 
determinat no compleixen els requisits i les condicions del present Reial decret, 
l’organisme oficial responsable ha de prendre les mesures apropiades respecte a 
l’esmentat proveïdor.

Les possibles infraccions i sancions en la producció i comercialització de les 
plantes de viver s’han de classificar i aplicar d’acord amb el que preceptua el 
títol VI de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de 
recursos fitogenètics i, amb caràcter subsidiari, d’acord amb el que estableix el 
Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei general dels consumidors i usuaris i amb el que estableix el 
Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i 
sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció 
agroalimentària.»

Disposició addicional única. Aplicació de la Llei 30/2006, de 26 de juliol.

El que assenyala la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de 
recursos fitogenètics, és aplicable en tot el que no preveu expressament aquest Reial 
decret.

Disposició derogatòria única. Derogacions.

A partir de l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» d’aquest Reial 
decret, queden derogats els articles 38 i 39 del Reglament tècnic de control i certificació de 
plantes de viver de fruiters, aprovat pel Reial decret 929/1995, de 9 de juny.

A partir del 30 de setembre de 2012 queden derogats els articles 12, 13, 33 i l’annex I 
del Reglament esmentat.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat», i són aplicables tots els apartats del seu article únic des d’aquesta data, excepte 
els apartats següents: u, respecte de la substitució de la lletra e) de l’article 4; dos, respecte 
a la substitució de la lletra j) de l’article 5; tres; quatre; set; deu i onze, que són aplicables 
a partir del 30 de setembre de 2012.

Madrid, 8 d’octubre de 2010.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí,

ELENA ESPINOSA MANGANA
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