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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS
AMB LES CORTS I IGUALTAT

14113 Reial decret 1270/2018, de 15 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 
200/2000, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de control de 
la producció i comercialització dels materials de reproducció de les plantes 
ornamentals, pel que fa als requisits que han de complir els materials de 
reproducció de determinats gèneres i espècies de «Palmae» respecte a 
l’organisme nociu «Rhynchophorus ferrugineus» (Olivier).

L’organisme nociu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) s’ha detectat en la majoria dels 
territoris amenaçats de la Unió i s’ha arribat a la conclusió que ara està present en una part 
considerable del territori de la Unió. En conseqüència, la Decisió 2007/365/CE de la 
Comissió, per la qual s’adopten mesures d’emergència respecte al Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier), ha estat derogada per la Decisió d’execució (UE) 2018/490 de la 
Comissió.

El Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) provoca danys greus als vegetals de les 
espècies hostes pertanyents a la família Palmae, a excepció dels vegetals amb un 
diàmetre de la tija en la base inferior a 5 cm.

Aquestes espècies vegetals estan presents a moltes zones de la Unió Europea, on es 
planten en grans quantitats amb fins ornamentals i tenen una gran importància econòmica 
i mediambiental.

Per tant, és procedent establir determinats requisits específics per garantir la qualitat 
del material de reproducció de determinats gèneres i espècies de Palmae que són els que 
es comercialitzen més habitualment a la Unió i que presenten un risc de ser infestats per 
l’organisme nociu esmentat en cas que no es compleixin aquests requisits. Aquests 
requisits han d’incloure condicions específiques de cultiu o tractament del material 
esmentat, així com la condició que estigui lliure de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Aquesta norma, doncs, té per objecte adequar la nostra normativa a la de la Unió 
Europea, amb la finalitat d’incloure en aquesta els requisits que han de complir els 
materials de reproducció de determinats gèneres i espècies de Palmae respecte al 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), establerts per la Directiva d’execució (UE) 2018/484 
de la Comissió, de 21 de març de 2018, per la qual es modifica la Directiva 93/49/CEE pel 
que fa als requisits que han de complir els materials de reproducció de determinats 
gèneres i espècies de Palmae respecte al Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), per a la 
transposició de la qual és necessari modificar el Reial decret 200/2000, d’11 de febrer, pel 
qual s’aprova el Reglament tècnic de control de la producció i comercialització dels 
materials de reproducció de les plantes ornamentals, pel que fa als requisits que han de 
complir els materials de reproducció de determinats gèneres i espècies de Palmae 
respecte al Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), de manera que s’incorporin determinats 
requisits específics amb la finalitat de garantir la qualitat del material de reproducció de 
determinats gèneres i espècies de Palmae que són els que es comercialitzen més 
habitualment en la Unió Europea (palmera de sucre, cocoter…) i que presenten un risc de 
ser infestats per l’organisme nociu esmentat, en cas que no es compleixin.

D’altra banda, cal indicar que en la transposició de la Directiva 98/56/CE del Consell, 
de 20 de juliol de 1998, relativa a la comercialització dels materials de reproducció de les 
plantes ornamentals mitjançant l’esmentat Reial decret 200/2000, d’11 de febrer, pel qual 
s’aprova el Reglament tècnic de control de la producció i comercialització dels materials de 
reproducció de les plantes ornamentals, es va utilitzar a l’article 5.3.a) el terme «material 
inicial» en relació amb el material de reproducció de cítrics ornamentals. Atès que aquest 
terme es correspon amb una categoria comercial de plantes fruiteres que no existeix en el 
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material de reproducció de plantes ornamentals, se substitueix ara pel terme «planta 
mare», que no implica una categoria comercial com l’utilitzat anteriorment, amb la finalitat 
d’ajustar la terminologia utilitzada en el Reial decret esmentat.

La norma es dicta a l’empara de la competència estatal en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica que preveu l’article 149.1.13a 
de la Constitució. La regulació bàsica s’efectua mitjançant un reial decret atès que es 
tracta d’una matèria de caràcter marcadament tècnic, íntimament lligada al desplegament 
de la normativa de la Unió Europea.

Així mateix, el fonament legal de la norma és a la disposició final segona de la Llei 
30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos fitogenètics, per la qual 
s’autoritza el Govern per dictar, en l’àmbit de les seves competències, totes les disposicions 
que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquesta Llei.

La present norma s’ajusta als principis de bona regulació a què es refereix l’article 129 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i respecta els criteris de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència i eficiència. En efecte, els principis de necessitat i eficàcia s’han tingut en 
consideració atès que la norma és l’instrument més indicat per als interessos que es 
persegueixen; el principi de proporcionalitat, ja que conté la regulació imprescindible per 
atendre les necessitats que es pretenen cobrir; i el principi de seguretat jurídica, ja que és 
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea. A part d’això, 
la norma és coherent amb els principis d’eficiència, atès que assegura la màxima eficàcia 
dels seus postulats amb els mínims costos possibles inherents a la seva aplicació, i 
transparència, ja que s’ha garantit una àmplia participació en la seva elaboració.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i els 
sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de la 
ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 11 d’octubre de 2018,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 200/2000, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el 
Reglament tècnic de control de la producció i comercialització dels materials de 
reproducció de les plantes ornamentals.

El Reial decret 200/2000, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de 
control de la producció i comercialització dels materials de reproducció de les plantes 
ornamentals, queda modificat de la manera següent:

U. La lletra a) de l’article 5.3 queda redactada de la manera següent:

«a) Han de procedir d’una planta mare que, havent estat sotmesa a anàlisi, no 
hagi mostrat símptomes de cap virus o organisme similar a un virus, ni de cap 
malaltia.»

Dos. S’afegeix seguidament l’article 5 bis:

«Article 5 bis. Materials de reproducció de Palmae.

Els materials de reproducció de Palmae pertanyents als gèneres i les espècies 
que indica l’annex i que tinguin un diàmetre de la tija en la base superior a 5 cm han 
de complir un dels requisits següents:

a) haver estat cultivats en tot moment en un lloc de producció situat en una 
zona declarada lliure de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) pel servei oficial 
responsable, de conformitat amb les normes internacionals per a mesures 
fitosanitàries pertinents;
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b) haver estat cultivats els dos anys previs a la seva comercialització en un lloc 
dins de la Unió Europea amb protecció física completa davant de la introducció de 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), o en un lloc dins de la Unió en què s’han 
aplicat tractaments preventius adequats respecte a aquest organisme nociu; ser 
sotmès a inspeccions visuals almenys una vegada cada quatre mesos que confirmin 
que estan lliures de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Aquest article s’ha d’aplicar sense perjudici de les normes sobre zones 
protegides adoptades en virtut de l’article 2.1 h) i de l’article 5.3 de la Directiva 
2000/29/CE.»

Tres. En l’annex s’insereix la següent llista de gèneres o espècies després de la 
corresponent a «Narcissus L.» del quadre:

Gènere o espècie Organismes nocius i malalties

Palmae, pel que fa als gèneres o espècies que s’indiquen 
a continuació:

Insectes, àcars i nematodes en totes 
les seves fases de desenvolupament.

– Areca catechu L.
– Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
– Arenga pinnata (Wurmb) Merr.
– Bismarckia Hildebr. & H.Wendl.
– Borassus flabellifer L.
– Brahea armata S. Watson
– Brahea edulis H.Wendl.
– Butia capitata (Mart.) Becc.
– Calamus merrillii Becc.
– Caryota maxima Blume
– Caryota cumingii Lodd. ex Mart.
– Chamaerops humilis L.
– Cocos nucifera L.
– Corypha utan Lam.
– Copernicia Mart.
– Elaeis guineensis Jacq.
– Howea forsteriana Becc.
– Jubaea chilensis (Molina) Baill.
– Livistona australis C.Martius
– Livistona decora (W.Bull) Dowe
– Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.
– Metroxylon sagu Rottb.
– Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook
– Phoenix canariensis Chabaud
– Phoenix dactylifera L.
– Phoenix reclinata Jacq.
– Phoenix roebelenii O’Brien
– Phoenix sylvestris (L.) Roxb.
– Phoenix theophrasti Greuter
– Pritchardia Seem. & H.Wendl.
– Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier
– Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f.
– Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl.
– Washingtonia H.Wendl.

– Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier)

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre ARM/605/2009, de 6 de març, per la qual s’estableixen 
mesures específiques per a l’aplicació de la Decisió 2007/365/CE, de la Comissió, de 25 
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de maig de 2007, per la qual s’adopten mesures d’emergència per evitar la introducció i 
propagació en la comunitat de «Rhynchophorus ferrugineus» (Olivier) i mesures especials 
de protecció.

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

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva d’execució 
(UE) 2018/484 de la Comissió, de 21 de març de 2018, per la qual es modifica la 
Directiva 93/49/CEE pel que fa als requisits que han de complir els materials de reproducció 
de determinats gèneres i espècies de Palmae respecte al Rhynchophorus ferrugineus 
(Oliver).

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 15 d’octubre de 2018.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat,
CARMEN CALVO POYATO
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