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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

12602 Reial decret 743/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reglament 
general del registre de varietats comercials aprovat pel Reial decret 170/2011, 
d’11 de febrer.

La Directiva 2008/90/CE, del Consell, de 29 de setembre de 2008, relativa a la 
comercialització de fruiters i de plançons de fruiter destinats a la producció fructícola, que 
es va incorporar al nostre dret positiu en el Reglament tècnic de control i certificació de 
plantes de viver de fruiters, aprovat pel Reial decret 929/1995, de 9 de juny, va establir, 
entre les disposicions, l’obligació d’incloure en el Registre de varietats comercials les 
varietats d’espècies fruiteres, incloses les varietats que s’estaven comercialitzant abans 
del 30 de setembre de 2012 com a material CAC (Conformitas Agrarias Communitatis), 
que no necessitaven estar incloses en el Registre esmentat, a condició que tinguessin una 
descripció oficialment reconeguda (DOR).

No obstant això, la Directiva 2008/90/CE, del Consell, de 29 de setembre de 2008, no 
va desplegar aquests preceptes i va deixar la seva regulació a un moment posterior.

Ara, la Directiva d’execució 2014/97/UE, de la Comissió, de 15 d’octubre de 2014, que 
aplica la Directiva 2008/90/CE, del Consell, pel que fa al registre dels proveïdors i les 
varietats i a la llista comuna de varietats, ha desplegat els compromisos que anunciava 
aquesta última Directiva. No obstant això, i atès que es tracta de disposicions que afecten 
la inscripció de varietats en el Registre de varietats comercials, no és procedent fer la 
incorporació d’aquestes disposicions en el Reglament tècnic de control i certificació de 
plantes de viver de fruiters, sinó en el Reglament general del Registre de varietats 
comercials, aprovat pel Reial decret 170/2011, d’11 de febrer, que desplega el títol II de la 
Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos fitogenètics.

Les aportacions de la Directiva d’execució 2014/97/UE, de la Comissió, de 15 d’octubre 
de 2014, estableixen noves regles de registre per a les varietats fruiteres, pel que fa als 
anys de validesa del Registre, l’obligació de registrar les varietats amb una descripció 
oficialment reconeguda, i la possibilitat de no fer l’examen de distinció, homogeneïtat i 
estabilitat (DHE), sempre que es compleixin determinades condicions.

Entre les modificacions de la Directiva 2014/97/UE, de la Comissió, de 15 d’octubre 
de 2014, és necessari destacar la que disposa que només amb la sol·licitud d’una varietat 
pertanyent a una de les espècies que inclou la Directiva, presentada en qualsevol dels 
registres de varietats de qualsevol Estat membre de la UE, és suficient per a la 
comercialització de material de multiplicació d’aquesta varietat. Aquesta previsió deixa 
sense efecte jurídic la inscripció provisional d’espècies fruiteres, ja que es pot procedir a la 
seva comercialització abans del començament dels assajos, sense perjudici que s’hagin 
de complir la resta de condicions de control, etiquetatge, etc.

És necessari assenyalar, també, que la inscripció d’una varietat en el Registre de 
varietats comercials, d’espècies agrícoles i hortícoles, s’efectua quan una vegada fets 
dos cicles d’assajos consecutius (dos anys), la varietat candidata compleix les condicions 
de distinció, homogeneïtat i estabilitat, de manera que en aquestes espècies no s’ha de 
mantenir la inscripció provisional durant 4 anys, ja que, com a màxim, la seva vigència 
no pot excedir l’any (durant el segon cicle d’assajos) i, en casos excepcionals els dos 
anys, quan el segon any d’assajos ofereixi dubtes sobre la seva distinció amb les 
varietats de la col·lecció de referència. La regla dels 6 anys per a espècies fruiteres 
tampoc s’ha de mantenir atès que desapareixen les inscripcions provisionals en aquestes 
espècies.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la 
reunió del dia 30 de desembre de 2016,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament general del Registre de varietats comercials, 
aprovat pel Reial decret 170/2011, d’11 de febrer.

El Reglament general del Registre de varietats comercials, aprovat pel Reial 
decret 170/2011, d’11 de febrer, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 5 de l’article 2 se substitueix pel següent:

«5. A aquest efecte, en el Registre de varietats comercials s’han d’inscriure les 
varietats que reuneixin les condicions legals establertes en aquest Reglament 
general i en els reglaments tècnics d’inscripció de varietats que figuren com a 
annexos d’aquest Reglament, així com les altres varietats pertanyents a espècies 
fruiteres el material de les quals s’hagi comercialitzat abans del 30 de setembre 
de 2012 com a material CAC (Conformitas Agrarias Communitatis) o com a material 
estàndard, sempre que tinguin una descripció oficialment reconeguda.»

Dos. L’article 11 se substitueix pel següent:

«Article 11. Requisits previs.

1. L’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals admet sol·licituds d’inscripció de 
varietats de conservació, incloent-hi les varietats locals amenaçades per l’erosió 
genètica, que compleixin les especificacions del present article, així com les que 
s’esmenten a l’article 25.

2. L’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals pot admetre sol·licituds 
d’inscripció en el Registre de varietats, pertanyents a espècies fruiteres, quan es 
tracti de varietats comercialitzades com a material CAC (Conformitas Agrarias 
Communitatis) o com a material estàndard abans del 30 de setembre de 2012 i 
tinguin una descripció oficialment reconeguda (DOR).

3. Per a l’admissió de varietats d’espècies no incloses en l’àmbit comunitari, 
s’ha de tenir en compte tot el que disposa aquest Reglament.

4. No es pot acceptar una sol·licitud d’inscripció com a varietat de conservació si:

a) Ha estat sol·licitada la seva inscripció o registrada en el Registre de varietats 
comercials o en el Registre de varietats protegides.

b) Ha estat sol·licitada la seva inscripció en qualsevol registre d’algun Estat 
membre de la Unió Europea.

c) Està protegida o ha estat sol·licitada la protecció a l’Oficina Comunitària de 
Varietats Vegetals (OCVV) o a qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

d) Està inclosa o va estar inclosa com a varietat en el Catàleg comú de 
varietats i no va transcórrer un període d’almenys dos anys des que es va excloure.»

Tres. El títol del capítol IV del títol I se substitueix pel següent:

«Varietats de conservació, i varietats amb descripció oficialment reconeguda».

Quatre. L’article 12 se substitueix pel següent:

«Article 12. Llistes de varietats comercials.

1. A la Llista de varietats comercials d’una determinada espècie s’han 
d’incloure, per ordre del ministre d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, 
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totes les varietats d’aquesta espècie que es puguin produir i comercialitzar a 
Espanya, d’acord amb el que preveu l’article 5 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol.

2. A les ordres ministerials esmentades s’ha d’indicar si les varietats s’inclouen 
com a inscripció definitiva o provisional, si es tracta de varietats de conservació i la 
seva zona d’origen, si es tracta de varietats desenvolupades per al seu conreu en 
condicions determinades, si són varietats amb descripció oficialment reconeguda o 
amb destinació exclusiva a l’exportació.

3. D’acord amb el que assenyalen Llei 30/2006, de 26 de juliol, i aquest 
Reglament, les ordres ministerials esmentades a l’apartat anterior poden establir 
restriccions en l’ús de les varietats incloses a les mateixes ordres.

4. En aquestes llistes de varietats comercials s’han d’incloure, almenys, les 
dades següents:

a) Denominació de la varietat i els seus sinònims, si n’hi ha.
b) Característiques de la varietat, si s’escau (cicle, híbrid, ploïdia, etc.).
c) L’obtentor, si és conegut, altrament, ha de constar «obtentor desconegut».
d) Si es tracta d’una varietat modificada genèticament.
e) Si la varietat s’ha inscrit amb una descripció oficialment reconeguda.
f) El responsable o responsables de la conservació.
g) L’any d’inscripció i, si s’escau, el de renovació.

5. Per a les varietats hortícoles s’ha d’indicar, a més:

a) Varietat la llavor de la qual es pot certificar com a «llavor de base» o «llavor 
certificada», o controlar-se com a «llavor estàndard» (llista A).

b) Varietat la llavor de la qual només pot ser controlada com a «llavor 
estàndard» (llista B).»

Cinc. S’afegeix un nou apartat a l’article 13, i de manera que el primer paràgraf queda 
com a apartat 1 i el paràgraf afegit com a apartat 2:

«Article 13. Comunicacions a la Unió Europea.

2. A petició d’un Estat membre, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i 
Medi Ambient, ha de posar a disposició d’aquest o de la Comissió:

a) La descripció oficial completa o la descripció oficialment reconeguda,
b) Els resultats de l’examen de les sol·licituds de registre,
c) Qualsevol altra informació disponible sobre les varietats incloses en el 

Registre i la seva supressió,
d) La llista de varietats la sol·licitud d’inscripció de les quals estigui pendent.»

Sis. L’article 24 se substitueix pel següent:

«Article 24. Documents que han d’acompanyar la sol·licitud.

1. A més dels que exigeix l’article 12 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, la 
sol·licitud ha d’anar acompanyada dels documents següents:

a) Qüestionari tècnic de l’espècie corresponent amb les dades relatives a la 
varietat sol·licitada.

b) Si s’escau, indicacions amb les condicions ecològiques més adequades per 
al seu conreu.

c) Si el sol·licitant no és el mateix obtentor, document fefaent de la seva 
acreditació.

d) Informació confidencial, si s’escau, a què fa referència l’article 17.4 de la 
Llei 30/2006, de 26 de juliol.

e) Una descripció oficial de la varietat sol·licitada establerta per un organisme 
oficial competent d’un altre Estat membre de la Unió Europea, si s’escau.
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2. Quan la varietat sol·licitada sigui objecte d’un títol d’obtenció vegetal 
nacional o comunitari, o hagi estat sol·licitada per a aquest fi, s’han d’aportar els 
documents relatius a la propietat de l’obtenció o al títol de drethavent.

3. No és necessari aportar els documents relatius a l’autorització de l’obtentor 
o del seu drethavent quan l’obtentor sigui desconegut, es tracti de sol·licituds de 
varietats de conservació o hi hagi raons d’interès públic que ho justifiquin i l’obtentor 
o el seu drethavent hagin demostrat falta d’interès en la sol·licitud.

4. Les sol·licituds d’inscripció de varietats amb descripció oficialment 
reconeguda s’han de portar a terme mitjançant un escrit remès per les comunitats 
autònomes en el qual ha de constar, almenys, la descripció de la varietat, la 
denominació i les dades que en demostrin la comercialització abans del 30 de 
setembre de 2012. Quan la documentació aportada es consideri suficient, el 
Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha de reconèixer 
oficialment la descripció de la varietat, i ha de quedar inscrita en el Registre de 
varietats comercials com a varietat amb descripció oficialment reconeguda (DOR).»

Set. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 31 amb el contingut següent:

«4. Si el sol·licitant presenta una descripció oficial efectuada per un organisme 
oficial d’algun Estat membre de la Unió Europea, acreditat per l’Oficina Comunitària 
de Varietats Vegetals per a l’espècie corresponent, i el Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient considera que aquesta informació demostra que 
s’han complert els requisits de l’assaig DHE, no s’han d’efectuar els assajos 
esmentats.»

Vuit. L’article 45 queda modificat de la manera següent:

a) L’apartat 1 queda redactat de la manera següent:

«1. El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a proposta 
de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, amb l’informe previ de la Comissió 
Nacional d’Avaluació de Varietats corresponent, pot concedir la inscripció provisional, 
per a varietats d’espècies agrícoles i hortícoles, quan, transcorregut el primer any 
d’assajos, les varietats candidates compleixin els requisits de distinció i homogeneïtat 
d’acord amb el que assenyala l’article 20, apartats 2 i 3 de la Llei 30/2006, de 26 de 
juliol, i que així mateix:

a) Hagin conclòs, si s’escau, amb resultat positiu els assajos de valor 
agronòmic o d’utilització corresponents a una campanya.

b) Hagin conclòs, amb resultat positiu, els assajos d’identificació corresponents 
al primer any o cicle vegetatiu complet.»

b) L’apartat 3 queda redactat de la manera següent:

«3. La inscripció provisional autoritza la comercialització de la varietat fins a la 
finalització del procediment la resolució del qual motiva la inscripció definitiva o la 
cancel·lació de la inscripció provisional.»

c) S’elimina l’apartat 4 i es reenumeren els apartats 5 a 10, que passen a ser els 
apartats 4 a 9.

Nou. Es modifica l’apartat 1, paràgraf primer, de l’article 46, que queda redactat de la 
manera següent:

«1. El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, segons el 
que disposa l’article 20 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, a proposta de la direcció 
general competent i amb l’informe previ preceptiu de la Comissió Nacional 
d’Avaluació de Varietats, ha de resoldre el procediment sobre la inscripció d’una 
varietat i concedir-ne la inscripció definitiva per un període de 10 o 30 anys, segons 
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es tracti d’espècies agrícoles i hortícoles, en el primer cas, o d’espècies fruiteres, en 
el segon, quan es comprovi que es compleixen totes les condicions exigides en 
aquesta Llei, així com en aquest Reglament general i en els reglaments tècnics 
d’inscripció de varietats que hi figuren com a annexos.»

Deu. Es modifica l’apartat 1, de l’article 50, que queda redactat de la manera següent:

«1. La renovació de la inscripció de varietats s’ha de fer d’acord amb el que assenyala 
l’article 22 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, mitjançant una ordre del Ministeri d’Agricultura 
i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i té una durada de 10 anys per a espècies agrícoles i 
hortícoles i d’un màxim de 30 anys per a espècies fruiteres.»

Onze. Es modifica la lletra a), de l’apartat 4 de l’article 51, que queda redactada de la 
manera següent:

«a) Quan expiri el termini de deu anys a què fa referència l’article 22 de la Llei 
30/2006, de 26 de juliol, en relació amb espècies agrícoles i hortícoles, o del termini 
de 30 anys per a les espècies fruiteres.»

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

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva d’execució 
2014/97/UE, de la Comissió, de 15 d’octubre de 2014, que aplica la Directiva 2008/90/CE 
del Consell pel que fa al registre dels proveïdors i les varietats i a la llista comuna de 
varietats.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2017.

Madrid, 30 de desembre de 2016.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


