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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
4093 Ordre AAA/616/2016, de 26 d’abril, per la qual es modifica el Reglament tècnic 

de control i certificació de llavors de cereals, aprovat per l’Ordre 
ARM/3368/2010, de 27 de desembre.

El Reglament tècnic de control i certificació de llavors de cereals, aprovat per l’Ordre 
ARM/3368/2010, de 27 de desembre, estableix els requisits que s’han de complir en el 
procés de producció de les llavors de cereals, d’acord amb el que estableix la 
Directiva 66/402/CEE, del Consell, de 14 de juny, relativa a la comercialització de llavors 
de cereals.

Aquesta Directiva 66/402/CEE del Consell, de 14 de juny, ha estat modificada per la 
Directiva d’execució (UE) 2015/1955 de la Comissió, de 29 d’octubre de 2015, per la qual 
es modifiquen els annexos I i II de la Directiva 66/402/CEE del Consell, pel que fa a les 
condicions que ha de complir el cultiu de llavors de varietats híbrides d’ordi obtingudes 
mitjançant el mètode d’esterilitat masculina citoplasmàtica.

La present norma incorpora a l’ordenament jurídic intern la Directiva 
d’execució 2015/1955/UE de la Comissió, de 29 d’octubre de 2015, a través de la 
corresponent modificació del Reglament tècnic de control i certificació de llavors de 
cereals.

En l’elaboració de la present disposició s’han consultat 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 Reglament tècnic de control i certificació de llavors de 
cereals, aprovat per l’Ordre ARM/3368/2010, de 27 de desembre.

Es modifica el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de cereals, aprovat 
per l’Ordre ARM/3368/2010, de 27 de desembre, en els termes següents:

U. L’annex 1 queda modificat de la manera següent:

a) A l’observació tercera s’inclou el text següent després del primer paràgraf:

«En la producció de llavors de varietats híbrides d’ordi obtingudes utilitzant 
l’esterilitat masculina citoplasmàtica, el cultiu s’ha d’ajustar als següents requisits 
referents a les distàncies respecte a les fonts de pol·len veïnes, les quals poden 
donar lloc a pol·linitzacions no desitjades:

Per a la producció de llavors de base, 100 metres.
Per a la producció de llavors certificades, 50 metres.»

b) Al final de l’observació quarta s’inclou el text següent:

«En la producció de llavors de varietats híbrides d’ordi utilitzant el mètode 
d’esterilitat masculina citoplasmàtica (CMS), el cultiu ha de tenir un grau suficient 
d’identitat i puresa pel que fa a les característiques dels seus components, i a més 
ha de complir els requisits següents, que s’han d’examinar en una prova oficial de 
postcontrol:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 103  Divendres 29 d'abril de 2016  Secc. I. Pàg. 2

1. El nombre de plantes de l’espècie cultivada que, segons es pugui apreciar, 
no compleixi les condicions exigibles als components no ha de ser superior a:

En els cultius utilitzats per produir llavors de base, el 0,1% per a la línia 
mantenidora i la línia restauradora i el 0,2% per al component femení de la CMS;

En els cultius utilitzats per produir llavors certificades, el 0,3% per a la línia 
restauradora i el component femení de la CMS i el 0,5% en cas que el component 
femení de la CMS sigui un híbrid únic.

2. L’índex d’esterilitat masculina del component femení ha de ser:

Per a la producció de llavors de base, del 99,7% com a mínim.
Per a la producció de llavors certificades, del 99,5% com a mínim.

3. Les llavors certificades es poden produir en un cultiu mixt d’un component 
femení androestèril amb un component masculí que restauri la fertilitat.»

Dos. A l’annex 2 s’inclou la següent observació final:

«En el cas de llavors de varietats híbrides d’ordi utilitzant el mètode CMS, la 
puresa varietal mínima ha de ser del 85%. Les impureses, a excepció de la línia 
restauradora, no han d’excedir el 2%. Aquesta puresa s’ha d’examinar a les proves 
oficials de postcontrol sobre una proporció adequada de mostres.»

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

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva d’execució 
(UE) 2015/1955 de la Comissió, de 29 d’octubre de 2015, per la qual es modifiquen els 
annexos I i II de la Directiva 66/402/CEE del Consell, pel que fa a les condicions que ha de 
complir el cultiu de llavors de varietats híbrides d’ordi obtingudes mitjançant el mètode 
d’esterilitat masculina citoplasmàtica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 d’abril de 2016.– La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
Isabel García Tejerina.
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