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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
530 Ordre AAA/30/2012, de 10 de gener, per la qual es modifica el Reglament 

tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres, aprovat per 
l’Ordre ARM/3370/2010, de 27 de desembre.

El Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres, aprovat 
per l’Ordre ARM/3370/2010, de 27 de desembre, estableix els requisits que han de 
complir la comercialització de les mescles de llavors de plantes farratgeres, d’acord amb 
el que estableix la Directiva 66/401/CEE, del Consell, de 14 de juny, relativa a la 
comercialització de llavors de plantes farratgeres.

Aquesta Directiva 66/401/CEE ha estat modificada per la Directiva 2010/60/UE de la 
Comissió, de 30 d’agost de 2010, per la qual s’estableixen excepcions a la comercialització 
de mescles de llavors de plantes farratgeres destinades a la conservació de l’entorn 
natural.

És procedent, per tant, la incorporació de l’esmentada Directiva 2010/60/UE, a través 
de la modificació corresponent del Reglament tècnic de control i certificació de llavors de 
plantes farratgeres.

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

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb 
l’aprovació prèvia del llavors vicepresident del Govern de Política Territorial i ministre de 
Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació del Reglament tècnic de control i certificació de llavors de 
plantes farratgeres, aprovat per l’Ordre ARM/3370/2010, de 27 de desembre.

Es modifica el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes 
farratgeres, aprovat per l’Ordre del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí de 27 de 
desembre de 2010, en els termes següents:

U. El paràgraf 3r de l’apartat V.3 de l’epígraf V, Precintament de llavors, queda 
redactat en els termes següents:

«3a Vagin destinades a la preservació del medi natural, en el marc de la 
preservació dels recursos genètics, obtingudes i comercialitzades d’acord amb 
l’annex V; poden contenir les mescles llavors de plantes farratgeres i de plantes no 
farratgeres.»

Dos. S’incorpora l’annex V amb la redacció següent:

«ANNEX V

Mescles de conservació

1. Definició:

Es denominen mescles de conservació les mescles de llavors de diversos 
gèneres, espècies i, si resulta pertinent, subespècies destinades a utilitzar-se en la 
conservació de l’entorn natural en el context de la conservació dels recursos 
genètics.

Aquestes mescles poden contenir llavors de plantes farratgeres, subjectes a 
aquest Reglament, i llavors de plantes que no siguin farratgeres, segons la definició 
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d’aquest Reglament. Quan una mescla de conservació contingui una varietat de 
conservació s’ha d’aplicar 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, i el 
Reial decret 170/2011, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament general del 
registre de varietats comercials i es modifica el Reglament general tècnic de control 
i certificació de llavors i plantes de viver.

2. S’entén per:

a) “Zona font”:

1) Una zona designada per una comunitat autònoma en el seu àmbit territorial 
com a zona especial de conservació d’acord amb els articles 41 i següents, i els 
annexos II i III de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat, o bé,

2) Una zona que contribueixi a la conservació dels recursos fitogenètics, que 
hagi estat designada per una comunitat autònoma en el seu àmbit territorial de 
conformitat amb un procediment basat en criteris comparables als que estableix 
l’annex III de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat, i que sigui gestionada, conservada i vigilada d’una forma equivalent a 
la que descriuen els articles 45 i 47 de la Llei esmentada.

b) “Lloc de recollida”: part de la zona font en la qual s’ha recollit la llavor.
c) “Mescla recollida directament”: una mescla de llavors comercialitzada que 

ha estat recollida directament al lloc de recollida.
d) “Mescla cultivada”: una mescla de llavors produïda de conformitat amb el 

procés següent:

1r Es recullen les llavors de les diferents espècies al lloc de recollida. 
2n Les llavors esmentades en el punt 1r es multipliquen fora del lloc de 

recollida com a espècies individuals.
3r Les llavors d’aquestes espècies es mesclen per crear una mescla composta 

dels gèneres, les espècies i, si és pertinent, les subespècies que siguin típiques del 
tipus d’hàbitat del lloc de recollida.

3. Regió d’origen:

Quan una comunitat autònoma autoritzi la comercialització d’una mescla de 
conservació, ha de definir la regió amb la qual s’associa naturalment aquesta 
mescla, denominada d’ara endavant “regió d’origen”. S’ha de tenir en compte la 
informació proporcionada per les autoritats en l’àmbit dels recursos fitogenètics, o 
les organitzacions reconegudes com a tals. Si la regió d’origen ocupa territori d’una 
altra comunitat autònoma o d’altres estats membres, l’autoritat que tramiti la 
sol·licitud de l’autorització de la comercialització de la mescla de conservació 
necessita informe preceptiu i favorable d’aquells.

4. Autorització:

1r Les comunitats autònomes han d’autoritzar la comercialització de mescles 
de conservació a la seva regió d’origen a condició que les mescles compleixin els 
requisits que estableix l’apartat 5, en el cas de les mescles de conservació 
recollides directament, o els requisits que estableix l’apartat 6, en el cas de les 
mescles de conservació cultivades.

2n En l’autorització han de figurar les dades següents:

a) Nom i adreça del productor.
b) Mètode de collita: si s’ha recollit directament o s’ha cultivat.
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c) Percentatge en pes dels components per espècies i, si s’escau, per 
subespècies.

d) En el cas de mescles de conservació cultivades, la germinació dels 
components que, sent espècies farratgeres subjectes al present Reglament tècnic, 
no compleixin els requisits de germinació que estableix l’annex I.

e) Quantitat de mescla a la qual s’aplica l’autorització.
f)  Regió d’origen.
g) Restricció de comercialització a la regió d’origen.
h) Zona font.
i)  Lloc de recollida i, en el cas de mescles de conservació cultivada, lloc de 

multiplicació.
j)  Tipus d’hàbitat del lloc de recollida.
k) Any de recollida.

3r Pel que fa a la lletra c), en el cas de mescles de conservació recollides 
directament, només és obligatori donar les dades per espècies i, si s’escau, per 
subespècies, dels components que siguin típics del tipus d’hàbitat del lloc de 
recollida i que, com a components de la mescla, siguin importants per a la 
conservació de l’entorn natural en el context de la conservació dels recursos 
genètics.

5. Requisits d’autorització de les mescles de conservació recollides 
directament:

1r Les mescles de conservació recollides directament s’han d’haver recollit a 
la zona font, en un lloc de recollida que no hagi estat sembrat en els quaranta anys 
previs a la data de la sol·licitud del productor, esmentada a l’apartat 7, punt 1r. La 
zona font ha d’estar situada a la regió d’origen.

2n Els components de la mescla de conservació recollida directament que 
siguin espècies i, si s’escau, subespècies típiques del tipus d’hàbitat del lloc de 
recollida i que siguin importants, com a components de la mescla, per a la 
conservació de l’entorn natural en el context de la conservació dels recursos 
fitogenètics, han de formar part de la mescla en el percentatge adequat per 
reconstituir el tipus d’hàbitat del lloc de recollida.

3r La germinació dels components esmentats en el punt 2n és suficient per 
reconstituir el tipus d’hàbitat del lloc de recollida.

4t El contingut màxim de les espècies i, si s’escau, de les subespècies que no 
compleixin el que disposa el punt 2n no ha d’excedir l’1% en pes. La mescla de 
conservació recollida directament no ha de contenir Avena fatua, Avena sterilis ni 
Cuscuta spp. El contingut màxim de Rumex spp., diferent de Rumex acetosella i de 
Rumex maritimus, no ha d’excedir el 0,05 % en pes.

Els serveis competents de la comunitat autònoma han de comprovar que els 
requisits anteriors es compleixen, mitjançant les inspeccions i controls que siguin 
necessaris, d’acord amb el que indica l’apartat 7, punt 2n.

6. Requisits d’autorització de les mescles de conservació cultivades:

1r Pel que fa a les mescles de conservació cultivades, les llavors recollides, a 
partir de les quals es produeixen les mescles de conservació cultivades, s’han 
d’haver recollit a la zona font d’un lloc de recollida que no hagi estat sembrat en els 
quaranta anys previs a la data de la sol·licitud del productor, esmentada a l’apartat 7, 
punt 1r. La zona font ha d’estar situada a la regió d’origen. 

2n La llavor de les mescles de conservació cultivades ha de ser d’espècies i, 
si s’escau, de subespècies que siguin típiques del tipus d’hàbitat del lloc de 
recollida, i importants, com a components de la mescla, per a la conservació de 
l’entorn natural en el context de la conservació dels recursos genètics.
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3r Els components d’una mescla de conservació cultivada que siguin llavors 
de plantes farratgeres subjectes al present Reglament tècnic han de complir, abans 
de mesclar-se, els requisits de puresa específica i de contingut d’altres espècies 
que figuren a l’annex I apartat C per a la llavor de categoria Comercial.

4t La multiplicació es pot produir durant cinc generacions.
Els serveis competents de la comunitat autònoma han de comprovar que els 

requisits anteriors es compleixen, mitjançant les proves que s’indiquen a l’apartat 7, 
punt 3r.

7. Requisits de procediment:

1r L’autorització, l’ha de concedir la comunitat autònoma prèvia sol·licitud del 
productor.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la informació necessària per 
comprovar el compliment dels apartats 4 i 5 en el cas de mescles de conservació 
recollides directament o dels apartats 4 i 6 en el cas de mescles de conservació 
cultivades.

2n Pel que fa a les mescles de conservació recollides directament, els serveis 
competents de les comunitats autònomes han d’efectuar inspeccions oficials 
visuals en el lloc de recollida, durant el període de creixement, a intervals adequats 
per garantir que les mescles compleixin, com a mínim, els requisits d’autorització 
que estableix l’apartat 5, punts 2n i 4t, i s’han de documentar els resultats.

3r Pel que fa a les mescles de conservació cultivades, quan les comunitats 
autònomes examinin una sol·licitud han de realitzar proves oficials, o sota 
supervisió oficial, per comprovar que la mescla de conservació compleix, com a 
mínim, els requisits d’autorització que estableix l’apartat 6, punts 2n i 3r.

Les dites proves s’han d’efectuar d’acord amb els mètodes internacionals 
vigents o, si no existeixen aquests mètodes, d’acord amb qualsevol mètode que 
resulti apropiat.

Per realitzar les proves, la comunitat autònoma s’ha d’assegurar que les 
mostres es prenguin en lots homogenis i s’han d’aplicar les normes sobre el pes del 
lot i el pes de la mostra que estableix l’annex II.

8. Restricció quantitativa:

La quantitat total de llavor de mescles de conservació comercialitzades 
anualment a Espanya no ha de superar el 5% de la quantitat corresponent de totes 
les mescles de llavors de plantes farratgeres comercialitzades d’acord amb el 
present Reglament tècnic.

9. Aplicació de les restriccions quantitatives:

1r En el cas de les mescles de conservació recollides directament, els 
productors han de notificar als organismes oficials de la comunitat autònoma 
corresponent, abans del principi de cada temporada de producció, les quantitats de 
llavor de mescles de conservació l’autorització de les quals tenen intenció de 
sol·licitar i el lloc o els llocs de recollida previstos.

En el cas de mescles de conservació cultivades, els productors han de notificar 
als organismes oficials indicats, abans del principi de cada temporada de producció, 
les quantitats de llavor de mescles de conservació l’autorització de les quals tenen 
intenció de sol·licitar, juntament amb la mida i la ubicació del lloc o dels llocs de 
recollida previstos, així com la mida i la ubicació del lloc o dels llocs de multiplicació 
previstos.

2n Si, les notificacions a les quals es refereix el punt 1r, fan preveure la 
possibilitat que se sobrepassin les quantitats que estableix l’apartat 8, s’ha 
d’assignar a cada productor afectat la quantitat que pot comercialitzar en la 
temporada de producció corresponent.
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10. Precintament:

1r Les mescles de conservació només es poden comercialitzar en envasos 
tancats i precintats.

2n El precintament consisteix en les operacions de tancament dels envasos i 
col·locació d’etiquetes, de tal forma que no es puguin obrir sense que el sistema de 
tancament quedi deteriorat o sense que l’envàs o l’etiqueta mostrin senyals de 
manipulació.

11. Etiquetatge:

1r Els envasos de les mescles de conservació han de portar una etiqueta del 
productor o una nota impresa o estampada en la qual figuri com a mínim la 
informació següent:

a) La inscripció: “Regles i normes CE”.
b) Nom i adreça de la persona responsable de la col·locació de les etiquetes 

o la seva marca d’identificació.
c) Mètode de recollida: mescla recollida directament o cultivada.
d) Any de precintament, expressat de la manera següent: “precintament…” 

(any).
e) Regió d’origen.
f)  Zona font.
g) Lloc de recollida.
h) Tipus d’hàbitat del lloc de recollida.
i)  El text “mescla de conservació de llavors de plantes farratgeres, destinada 

a utilitzar-se en el mateix tipus d’hàbitat que el lloc de recollida, sense tenir en 
compte les característiques biòtiques”.

j) Número de referència del lot assignat per la persona responsable de la 
col·locació de les etiquetes.

k) Percentatge en pes dels components per espècies i, si s’escau, per 
subespècies.

l)  Pes net o brut declarat.
m) En cas d’utilització de pesticides granulats, substàncies de revestiment o 

d’altres additius sòlids, indicació de la naturalesa de l’additiu, així com relació 
aproximada entre el pes de glomèruls o de llavor pura i el pes total.

n) En el cas de mescles de conservació cultivades, dades de germinació dels 
components que, sent espècies farratgeres subjectes al present Reglament tècnic, 
no compleixin els requisits de germinació que estableix l’annex I.

2n Pel que fa a l’apartat 1r, lletra k), n’hi ha prou d’indicar els components de 
les mescles de conservació recollides directament, d’acord amb l’apartat 4, punt 3r.

3r Pel que fa a l’apartat 1r, lletra n), si s’exigeixen més de cinc dades de 
germinació específiques, n’hi ha prou d’indicar una mitjana de les dades 
específiques de germinació exigides.

12. Comunicacions:

Els productors han de comunicar anualment als organismes oficials de la 
comunitat autònoma corresponent la quantitat de mescles de conservació 
comercialitzades en cada campanya de producció. Les comunitats autònomes han 
de traslladar aquesta informació al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, que ha de traslladar-la a la Comissió Europea i als altres estats membres.

Amb la finalitat de garantir el compliment de les restriccions quantitatives de 
l’apartat 8, les comunitats autònomes han de traslladar les notificacions recollides a 
l’apartat 9 al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, de manera 
simultània a la petició de les autoritzacions. Si és necessari assignar una quantitat 
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màxima a cada productor, per no superar aquestes restriccions quantitatives, el 
Ministeri esmentat, juntament amb les comunitats autònomes afectades, ha de 
realitzar un repartiment proporcional a cada productor, d’acord amb les quantitats 
previstes per cada productor.»

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2010/60/UE de la 
Comissió, de 30 d’agost de 2010, per la qual s’estableixen excepcions a la comercialització 
de mescles de llavors de plantes farratgeres destinades a la conservació de l’entorn 
natural.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de gener de 2012.–El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
Miguel Arias Cañete.
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