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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
20481 Ordre ARM/3554/2011, de 21 de desembre, per la qual es modifica 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.

Per l’Ordre de 26 de desembre de 2001 es va transposar a l’ordenament jurídic 
espanyol la Directiva 2001/64/CE del Consell, de 31 d’agost de 2001, per la qual es 
modificaven les directives 66/401/CEE del Consell, de 14 de juny de 1966, relativa a la 
comercialització de les llavors de plantes farratgeres, i 66/402/CEE del Consell, de 14 de 
juny de 1966, relativa a la comercialització de les llavors de cereals, que permetia als 
estats membres autoritzar la comercialització de llavors a granel destinades al consumidor 
final, sempre que es complissin determinades condicions. L’experiència adquirida en 
aquests anys, així com la incorporació per l’Ordre APA/3602/2005, de 17 de novembre, de 
la Directiva 2004/117/CE del Consell, de 22 de desembre de 2004, 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 exàmens realitzats sota supervisió oficial i l’equivalència de les llavors 
produïdes en tercers països, aconsellen modificar el Reglament general tècnic de control i 
certificació de llavors i plantes de viver, aprovat per l’Ordre de 23 de maig de 1986, amb 
l’objectiu de facilitar el control de la comercialització de les llavors a granel esmentades 
possibilitant la realització d’exàmens sota supervisió oficial en aquest tipus de llavors.

L’Ordre de 26 de desembre de 2001, a l’article 1, modificava el Reglament general 
tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver de 23 de maig de 1986, en 
concret l’apartat 40, i hi introduïa un nou apartat, el 40 bis, que és el que es modifica en 
aquesta Ordre.

En l’elaboració d’aquesta 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 de l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 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, aprovat per l’Ordre de 23 de maig de 1986, en els termes següents:

U. Les definicions que consten a l’apartat 5 de l’annex únic es modifiquen de la 
manera següent:

«Lot de llavors: quantitat determinada de llavors d’una mateixa espècie o 
varietat i categoria, que es troba físicament i perfectament identificable, i que 
procedeix:

D’una mateixa parcel·la, si es tracta de llavor base.
D’una o diverses parcel·les de la mateixa zona, quan ho estableixi així el 

corresponent reglament tècnic específic, sembrades amb llavor procedent del 
mateix origen, si es tracta de llavors d’altres categories.»

Dos. S’afegeixen les definicions següents a l’apartat 5 de l’annex únic:

«Partida: en comercialització a granel, és la quantitat total de llavor d’una 
mateixa varietat, degudament identificable en un únic recipient o lloc de 
confinament, procedent d’una o diverses parcel·les de multiplicació que hagin estat 
controlades i admeses per a la producció de llavors per l’autoritat competent 
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corresponent i que serà distribuïda i certificada per lots al lliurament al consumidor 
final. La quantitat màxima de cada partida no pot superar les 300 tones mètriques.

Consumidor final: en comercialització a granel, és l’agricultor individual, així 
com qualsevol persona que exploti directament superfícies agrícoles, segons resulti 
de la declaració única, o relació contractual que el vinculi amb aquelles i sempre 
que sigui l’últim destinatari de la llavor.»

Tres. El primer paràgraf de l’apartat 40 lletra b) de l’annex únic se substitueix pel text 
següent:

«b) La comercialització directa al consumidor final de llavors certificades a 
granel de segona reproducció, contingudes en grans envasos o recipients, l’han 
d’efectuar productors autoritzats, ajustant-se a la Directiva 2001/64/CE del Consell, 
de 31 d’agost de 2001, que permet autoritzar la comercialització de llavors a granel 
destinades al consumidor final, sempre que es compleixin determinades condicions, 
i, si s’escau, a les disposicions que estableixi la Unió Europea.»

Quatre. L’apartat 40 bis de l’annex únic se substitueix pel text següent:

«40 bis. En cas que els productors de llavors autoritzats vulguin fer ús de 
l’excepció establerta a la lletra b) de l’apartat anterior, han de complir el següent:

a) Anualment, i com a mínim amb deu dies d’antelació a l’inici de les activitats 
de recepció i processament de les llavors, han de comunicar als serveis oficials de 
les comunitats autònomes on es trobin les instal·lacions en què es té previst portar 
a terme els treballs de condicionament, emmagatzematge i comercialització a 
granel de llavors certificades, la seva voluntat de comercialitzar la llavor sota aquest 
sistema de comercialització, juntament amb una memòria descriptiva que contingui 
almenys el que recull l’annex VII d’aquest Reglament.

La comunicació, per part de les autoritats competents, del resultat de totes les 
comprovacions s’ha de fer en el termini màxim de deu dies des del final de les 
comprovacions, i s’ha d’establir el sistema autoritzat i el pla de treball corresponent, 
que ha de ser diferent segons s’autoritzi que la certificació d’aquestes llavors es realitzi 
de manera oficial o sota supervisió oficial. A més s’ha de fixar un mètode per realitzar 
el control oficial mínim del 5 per cent dels lots, distribuïts al consumidor final, en cas de 
certificació sota supervisió oficial i del 100% dels lots en cas de certificació oficial.

L’entitat no pot distribuir llavor a granel a l’agricultor final des d’instal·lacions 
diferents de les autoritzades.

b) L’entitat que hagi estat autoritzada per a la comercialització a granel 
directament al consumidor de llavors certificades, d’acord amb el que estableix el 
punt anterior, ha de comunicar als serveis competents de la comunitat autònoma la 
constitució de les partides de llavors, indicant: espècie, varietat, categoria, quantitat 
estimada, tipus de recipient i/o lloc de confinament, número d’identificació de cada 
partida, juntament amb els resultats de les anàlisis pertinents realitzades per 
personal i laboratori acreditats per a això, de totes les mostres que s’han pres en el 
procés de constitució de la partida, i que han d’incloure com a mínim el percentatge 
de puresa específica, el percentatge de germinació i la determinació d’altres llavors 
en nombre (anàlisi de còmput), d’acord amb el que estableixin els reglaments 
tècnics específics.

c) L’autoritat competent de la comunitat autònoma, una vegada rebuda la 
comunicació i comprovat que s’han complert els requisits del procés de producció 
de la llavor, que les dades aportades pel productor sobre els resultats de les anàlisis 
esmentades en el paràgraf anterior, realitzades sota supervisió oficial, compleixen 
els requisits mínims exigits en els reglaments tècnics, i en general que tot el procés 
s’ha realitzat d’acord amb les normes establertes, ha d’autoritzar la comercialització 
a granel de la llavor de cada una de les partides, en lots individualitzats directament 
al consumidor final, de manera oficial o sota supervisió oficial. El productor que 
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vulgui comercialitzar una partida de llavor o part d’aquesta en una altra comunitat 
autònoma ha de sol·licitar el trasllat de l’aforament corresponent.

d) Cada lliurament de llavor al consumidor final realitzat obligatòriament a les 
mateixes instal·lacions on hi ha la partida la comercialització a granel de la qual ha 
estat autoritzada d’acord amb l’apartat anterior, s’ha de considerar un lot i ha d’estar 
perfectament i físicament identificable amb un número, sota la responsabilitat del 
productor en el moment de l’expedició. Aquest número ha d’estar compost pel 
número de la partida original, al qual s’han d’afegir lletres o números correlatius, 
corresponents als lliuraments successius. Cada lot no pot superar en pes el màxim 
permès per a l’espècie en els reglaments tècnics específics.

El recipient utilitzat per contenir cada un d’aquests lliuraments de llavors s’ha 
de tancar després de ser emplenat i s’ha d’etiquetar d’acord amb el que estableix 
l’apartat 22 d’aquest Reglament.

No obstant això, l’etiqueta pot ser substituïda per l’albarà del proveïdor, sempre 
que contingui les dades relatives a les etiquetes exigides a l’apartat 22 d’aquest 
Reglament. Les operacions de precintament i presa de mostres s’han de reflectir 
en actes oficials d’acord amb l’apartat 24.

e) De cada un dels lots, personal acreditat per a això n’ha de prendre una 
mostra representativa, i en el moment en què es procedeixi a omplir el recipient 
que el conté, seguint les normes internacionals en vigor. La mostra s’ha de dividir 
en tres exemplars homogenis mitjançant un divisor de mostres, dels quals un s’ha 
de lliurar al consumidor final i els altres han de quedar dipositats a l’entitat, un dels 
quals s’ha de posar a disposició dels serveis competents de la comunitat autònoma. 
La mida d’aquestes mostres ha de ser com a mínim la que estableixin els 
reglaments tècnics específics.

El productor autoritzat és responsable que les llavors comercialitzades per 
aquest sistema compleixin els requisits establerts en el corresponent reglament 
tècnic específic per a aquesta espècie i categoria de llavors.

f) En fer cada lliurament al consumidor final, el productor ha d’expedir un 
albarà per triplicat, en què consti, almenys, la informació següent: número 
d’identificació de la partida original, número del lot assignat al lliurament al 
consumidor final, espècie, varietat, categoria, mes i any del precintament oficial o 
sota supervisió oficial, quantitat retirada i, en cas que la llavor hagi estat tractada, 
indicació de la matèria activa utilitzada, la seva proporció i la seva possible toxicitat.

L’albarà ha de ser signat pel productor de llavor autoritzat i pel consumidor final, 
o la persona que els representi, i s’ha de posar el tercer exemplar a disposició dels 
serveis oficials de la comunitat autònoma, d’acord amb el procediment que aquesta 
estableixi. En tot cas, al final de la campanya, l’entitat ha de comunicar als serveis 
oficials de la seva comunitat autònoma la totalitat de les quantitats de llavor 
comercialitzada a granel especificant espècie, varietat, categoria, quantitats per 
partides, lots i lliuraments, destins i romanents si n’hi ha.

El productor autoritzat ha de reflectir en el registre d’entrades i sortides 
reglamentari, previst a l’apartat 42 d’aquest Reglament, de forma individualitzada, 
les partides de llavors autoritzades oficialment destinades a aquest tipus de 
comercialització i les quantitats retirades pels consumidors finals, amb els números 
dels lots corresponents, i ha de conservar les còpies dels corresponents albarans i 
factures expedits.

Si s’escau, si ho autoritza així l’autoritat competent, l’arxivament ordenat de les 
còpies dels albarans i factures pot substituir la inscripció en el registre d’entrades i 
sortides abans esmentada.

El productor autoritzat pot detreure mercaderia d’una partida autoritzada, per 
envasar-la en sacs, prèvia sol·licitud als serveis competents de la comunitat 
autònoma i complint la normativa a aquest efecte.

g) Les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí, al final de cada campanya, la relació de les quantitats de llavor 
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comercialitzada a granel, per espècies, varietats i productors. Així mateix, han 
d’enviar les mostres de llavor representatives dels diferents lots i partides de llavors 
comercialitzades així, que al dit Departament li interessi, per a la possible inclusió 
en els assajos comparatius previstos per la Unió Europea.»

Cinc. S’afegeix l’annex següent darrere de l’annex VI, al final del Reglament:

«ANNEX VII

Descripció del sistema de comercialització a granel

La memòria descriptiva del sistema de comercialització a granel, que els 
productors de llavors autoritzats han de presentar davant els serveis oficials de les 
comunitats autònomes, ha de contenir com a mínim el següent:

Situació de les instal·lacions en què està previst emmagatzemar les diferents 
partides de llavor i des de les quals es realitzaran els lliuraments de llavor a granel 
directament al consumidor final. Aquestes instal·lacions poden ser diferents 
d’aquelles en les quals es porta a terme el condicionament de la llavor, i han d’estar, 
en tot cas, a disposició i sota la responsabilitat del productor.

El tipus de recipient o lloc de confinament que s’utilitzarà per emmagatzemar 
les partides de llavors en les instal·lacions esmentades. S’ha d’indicar explícitament 
el sistema que s’adoptarà per garantir que les partides de llavors estan clarament 
individualitzades, separades físicament i identificades, per evitar en tot moment les 
barreges de llavors de les diferents partides.

La descripció del sistema de presa de mostres a mesura que es constitueixen 
les partides de llavors emmagatzemades, sense que la quantitat representada per 
cada mostra pugui superar la mida màxima prescrita per les normes ISTA, i utilitzant 
un sistema fiable i precís. Tot això, destinat a conèixer si la partida compleix els 
requisits mínims exigits per a aquestes llavors en el corresponent reglament tècnic 
específic, abans de l’autorització per a la venda a granel.

En cas que l’entitat productora disposi de personal autoritzat per efectuar la 
presa de mostres o les anàlisis de laboratori sota supervisió oficial, ha d’indicar els 
noms de les persones i dels laboratoris propis; en cas que les entitats no disposin 
de personal autoritzat per a la presa de mostres o l’anàlisi de laboratori, han 
d’indicar el nom de les persones físiques o empreses amb què hagi contractat 
serveis i que duran a terme aquests treballs, que han de ser independents i estar 
acreditades per realitzar els treballs.

Així mateix, ha d’especificar el mètode o pla de treball que estableix per poder 
fer el control oficial mínim del 5 per cent dels lots que es comercialitzin, previst en 
els apartats 23, lletra e), i 24, lletra h), d’aquest Reglament, per a la presa de 
mostres i anàlisi de laboratori sota supervisió oficial.

La descripció del sistema de manipulació de la llavor, que ha de garantir el 
compliment de les normes sobre seguretat i salut en el treball.»

Disposició final primera Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la Constitució, 
pel qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació 
de la planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de desembre de 2011.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
Rosa Aguilar Rivero.
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