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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
4264 Reial decret 428/2020, de 3 de març, pel qual es modifica el Reial decret 

929/1995, de 9 de juny, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de control i 
certificació de plantes de viver de fruiters, pel que fa al color de l’etiqueta de 
materials de multiplicació i plançons de fruiters i al contingut del document del 
proveïdor.

La Directiva d’execució 2014/96/UE de la Comissió, de 15 d’octubre de 2014, estableix 
els requisits d’etiquetatge aplicables als materials de multiplicació de fruiters i de plançons 
de fruiter destinats a la producció fructícola. De conformitat amb la Directiva esmentada, la 
Comissió havia de revisar la utilització d’etiquetes de color en aquests materials.

Com a resultat d’aquesta revisió, la Directiva d’execució (UE) 2019/1813 de la Comissió, 
de 29 d’octubre de 2019, per la qual es modifica la Directiva d’execució 2014/96/UE, relativa 
als requisits d’etiquetatge, precintament i embalatge aplicables als materials de multiplicació 
de fruiters i de plançons de fruiter destinats a la producció fructícola inclosos en l’àmbit 
d’aplicació de la Directiva 2008/90/CE del Consell, pel que fa al color de l’etiqueta per a les 
categories certificades de materials de multiplicació i plançons de fruiter i al contingut del 
document del proveïdor, estableix l’ús obligatori d’una etiqueta de color per a les categories 
inicial, de base i certificada en tots els estats membres de la Unió Europea. Amb la finalitat 
de garantir una distinció clara entre les altres categories i l’etiqueta utilitzada en la categoria 
CAC (Conformitas Agraria Communitatis), aquesta ha de ser de color groc. Per facilitar la 
utilització d’etiquetes col·locades en els materials, es redueix el contingut obligatori que ha 
de tenir aquest document.

La normativa europea no estableix distincions en l’etiquetatge en funció del destinatari 
del producte, per la qual cosa l’article 45 del Reial decret 929/1995, de 9 de juny, que 
permetia reduir la informació de l’etiqueta en el cas dels detallistes que comercialitzin 
plantes de viver de la categoria CAC a consumidors finals no professionals, ha de canviar 
de redacció, i els articles 46, 47 i 47 bis s’han de derogar. Això comporta que es requereixi 
una modificació de la redacció de l’article 1, referit a l’àmbit d’aplicació del Reial decret, per 
evitar errors d’interpretació possibles i garantir al mateix temps la coherència interna de la 
norma.

Es modifica, així mateix, l’annex X per unificar en una mateixa llista la informació que 
contenen els annexos X i XII de la norma en la redacció actual i s’introdueixen en els 
annexos XII i XIII models d’etiquetes i de document d’acompanyament, respectivament, 
per facilitar-ne l’aplicació homogènia en totes les comunitats autònomes de conformitat 
amb la normativa europea en la matèria.

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

La regulació que conté aquesta norma s’ajusta als principis que preveu l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. En concret, compleix els principis de necessitat i eficàcia, atès que es tracta de 
l’instrument més adequat per garantir que la normativa s’aplica d’una manera homogènia 
a tot el territori nacional, la qual cosa garanteix l’interès general. També s’adequa al principi 
de proporcionalitat, atès que no hi ha cap alternativa menys restrictiva de drets o que 
imposi menys obligacions als destinataris. Quant als principis de seguretat jurídica, 
transparència i eficiència, la norma esmentada s’hi adequa, ja que és coherent amb la 
resta de l’ordenament jurídic, i s’ha procurat la participació de les parts interessades, 
s’eviten càrregues administratives i s’assegura el compliment correcte de les obligacions 
que se segueixen per al Regne d’Espanya com a conseqüència del dret de la Unió 
Europea.
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En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord amb 
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 3 
de març de 2020,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters.

El Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de control 
i certificació de plantes de viver de fruiters, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 1 queda redactat de la manera següent:

«Article 1. Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret s’aplica a la producció, comercialització i importació de 
materials de reproducció i plançons de fruiter que s’utilitzin directament o 
indirectament per a la producció dels seus fruits, professionalment o no 
professionalment, dels gèneres i les espècies que figuren a l’annex X, així com els 
híbrids intergenèrics, interespecífics o intervarietals que puguin tenir la mateixa 
utilització.

S’hi inclouen els portaempelts i altres parts de plantes d’altres gèneres o 
espècies, o els seus híbrids, si s’empelten o s’hi han d’empeltar materials d’un dels 
gèneres o espècies esmentats o els seus híbrids.

Aquest Reial decret s’aplica sense perjudici de les normes fitosanitàries que 
estableix el Reglament (UE) 2031/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 
d’octubre de 2016, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels 
vegetals.»

Dos. Els articles 40 a 45, tots dos inclosos, queden redactats de la manera següent:

«Article 40. Partides identificades.

Les partides de plantes de viver de les espècies que recull l’annex X han d’estar 
degudament identificades durant tots els processos a què siguin sotmeses des del 
moment de la seva recollida en el camp fins a la seva comercialització.

Article 41. Etiquetatge de materials inicials, de base o certificats.

1. L’organisme oficial responsable ha d’elaborar i col·locar una etiqueta en els 
vegetals o les parts de vegetals que s’hagin de comercialitzar com a materials de 
multiplicació o plançons de fruiter destinats a la producció fructícola. L’organisme 
oficial responsable pot autoritzar el productor a elaborar i col·locar l’etiqueta sota la 
seva supervisió. Les condicions d’aquesta autorització s’han d’establir 
reglamentàriament.

2. Els materials inicials, de base o certificats han d’anar etiquetats 
individualment, o en feixos o en envasos segons les normes següents:

Els materials de multiplicació o plançons de fruiter que formin part del mateix lot 
es poden comercialitzar amb una sola etiqueta si formen part del mateix embalatge, 
feix o envàs, precintat en tots els casos.

Els plançons de fruiter amb un o més anys d’antiguitat s’han d’etiquetar 
individualment. En aquest cas, si els plançons han estat produïts directament en el 
sòl, l’etiquetatge s’ha de portar a terme sobre el terreny, abans de l’arrabassament.

Si aquests plançons amb un o més anys d’antiguitat es comercialitzen en una 
campanya posterior a la de la seva certificació, s’han de sotmetre a una nova 
comprovació de les condicions necessàries per a la seva certificació. La data 
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d’aquesta segona certificació s’ha de reflectir a l’etiqueta amb què es comercialitzi 
el material. En aquesta situació es pot admetre el reetiquetatge després de 
l’arrabassament dels plançons que s’hagin etiquetat en la campanya anterior.

Si no se sotmet a aquesta segona certificació, es pot comercialitzar com a CAC 
o estàndard, segons que correspongui, amb la comprovació prèvia per part del 
productor del fet que es compleixen els requisits establerts per a aquestes 
categories.

3. L’etiqueta ha de contenir com a mínim la informació següent:

a) La indicació ‘‘Regles i normes de la UE’’.
b) La indicació “ESPANYA”.
c) L’escut i la denominació de la comunitat autònoma competent en certificació 

del material.
d) El codi del productor en el Registre nacional de productors de llavors i 

plantes de viver establert mitjançant el Reial decret 1891/2008, de 14 de novembre.
e) El codi de l’operador en el Registre oficial de productors, comerciants i 

importadors de vegetals establert mitjançant l’Ordre ministerial de 17 de maig de 
1993, quan aquest sigui diferent del codi del productor que reflecteix l’apartat d.

f) El número de lot.
g) El número d’etiqueta.
h) El nom botànic de l’espècie.
i) La categoria (i, per als materials de base, també el número de generació).
j) La denominació de la varietat i, si s’escau, el clon. En el cas dels patrons que 

no pertanyin a una varietat, el nom de l’espècie o l’híbrid interespecífic de què es 
tracti. Per als plançons de fruiter, la informació esmentada s’ha de facilitar respecte 
als patrons i els empelts. Per a les varietats en què la sol·licitud de registre oficial o 
d’una protecció d’obtenció vegetal estigui pendent, la informació esmentada ha 
d’indicar: ‘‘denominació proposada’’ i ‘‘sol·licitud pendent’’;

k) Si s’escau, la indicació ‘‘varietat amb descripció oficialment reconeguda’’.
l) La quantitat.
m) El país de producció i el seu codi respectiu, si és diferent de l’Estat membre 

de l’etiquetatge.
n) L’any d’emissió.
o) Si l’etiqueta original s’ha substituït per una altra, l’any d’emissió de l’etiqueta 

original.

4. L’etiqueta ha d’estar impresa de manera indeleble, almenys, en la llengua 
oficial de l’Estat, de manera que sigui fàcilment visible i llegible.

5. El color de l’etiqueta ha de ser el següent:

a) Blanc amb una ratlla violeta en diagonal per als materials inicials.
b) Blanc per als materials de base.
c) Blau per als materials certificats.

No obstant això, s’ha d’establir anualment, mitjançant una resolució de la 
Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, el codi de colors que s’ha 
d’utilitzar per diferenciar els patrons i les varietats de cítrics.

6. Els apartats 6 i 7 de l’annex XII recullen models oficials d’ús obligatori per a 
l’etiquetatge de material inicial, de base i certificat. El productor pot utilitzar etiquetes 
de les dimensions més adequades a la seva producció.
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Article 42. Document d’acompanyament dels materials inicials, de base o 
certificats.

1. Quan es comercialitzin materials inicials, de base o certificats, l’organisme 
oficial responsable o el proveïdor autoritzat ha d’elaborar un document 
d’acompanyament que ha de complementar l’etiqueta.

2. El document d’acompanyament ha de complir com a mínim els requisits 
següents:

a) Incloure tota la informació continguda a l’etiqueta, tal com hi figura.
b) Redactar-se, almenys, en la llengua espanyola oficial de l’Estat.
c) Lliurar-se almenys per duplicat (proveïdor i destinatari).
d) Acompanyar els materials des de l’establiment del proveïdor fins al del 

destinatari.
e) Incloure el nom i l’adreça del destinatari.
f) Incloure la data d’emissió del document.
g) Incloure, si s’escau, informació addicional pertinent relativa als lots de què 

es tracti.

3. Si la informació continguda en el document d’acompanyament no es 
correspon amb la informació que figura a l’etiqueta, preval la informació de l’etiqueta.

4. L’annex XIII estableix el model de document d’acompanyament d’ús 
obligatori per a material inicial, de base i certificat.

Article 43. Requisits de precintament i envasament dels materials inicials, de base 
o certificats.

1. En cas que els materials inicials, de base o certificats es comercialitzin en 
lots de dues o més plantes o parts de plantes, aquests lots han de ser suficientment 
homogenis.

2. Les plantes o parts de plantes que componguin aquests lots de 
comercialització han d’estar en un embalatge, envàs o feix, precintat en tots els 
casos.

3. Als efectes d’aquest Reial decret, ‘‘precintat’’ significa, en el cas d’un 
embalatge o envàs, tancat de manera que no es pugui obrir sense danyar el 
tancament, i, en el cas d’un feix, lligat de manera que les plantes o parts de plantes 
que el componguin no es puguin separar sense danyar els lligaments. L’embalatge, 
l’envàs o el feix s’han d’etiquetar de manera que, si se’ls treu l’etiqueta, perdin la 
seva validesa.

4. El precintament s’ha de fer sota la supervisió de l’autoritat competent. Es 
poden determinar reglamentàriament les condicions per autoritzar que l’etiquetatge 
i el precintament els faci el productor sota la supervisió de l’autoritat competent.

Article 44. Etiquetatge de materials CAC i estàndard.

1. Els materials CAC (Conformitas Agraria Communitatis) s’han de 
comercialitzar acompanyats amb una etiqueta elaborada pel productor d’acord amb 
el que disposen els apartats 2, 3 i 4.

2. L’etiqueta ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

a) La indicació ‘‘Regles i normes de la UE’’.
b) El codi del productor en el Registre nacional de productors de llavors i 

plantes de viver establert mitjançant el Reial decret 1891/2008, que inclou el codi de 
l’Estat membre en què s’ha elaborat el document i el codi de l’autoritat competent.

c) El número de lot.
d) El nom botànic.
e) La indicació ‘‘material CAC’’.
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f) La denominació de la varietat i, si s’escau, el clon. En el cas dels patrons 
que no pertanyin a una varietat, el nom de l’espècie o l’híbrid interespecífic de què 
es tracti. Per als plançons de fruiter, la informació esmentada s’ha de facilitar 
respecte als patrons i els empelts. Per a les varietats en què la sol·licitud de registre 
oficial o d’una protecció d’obtenció vegetal estigui pendent, la informació esmentada 
ha d’indicar: ‘‘denominació proposada’’ i ‘‘sol·licitud pendent’’.

g) La data d’emissió del document.
h) La quantitat, quan sigui diferent de la unitat.

3. L’etiqueta ha de ser de color groc.
4. L’etiqueta ha d’estar impresa de manera indeleble, almenys, en la llengua 

espanyola oficial de l’Estat, de manera que sigui fàcilment visible i llegible.
5. El material estàndard s’ha d’acompanyar amb una etiqueta d’acord amb els 

apartats 2, 3 i 4, però s’ha d’eliminar la indicació ‘‘Regles i normes de la UE’’ i s’ha 
de substituir la indicació ‘‘material CAC’’ per ‘‘material estàndard’’.

6. Els apartats 2, 3, 4 i 5 de l’annex XII recullen models orientatius d’etiqueta 
per a material CAC i estàndard. El productor pot utilitzar etiquetes de les dimensions 
més adequades a la seva producció i adequar-hi la distribució del contingut 
obligatori.

Article 45. Equiparació amb el passaport fitosanitari.

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, relatiu a les mesures de protecció 
contra les plagues dels vegetals, en el cas dels materials inicials, bàsics o certificats 
de les espècies i els gèneres que recull l’annex X, part A, s’ha d’incloure el passaport 
fitosanitari d’una manera clara a l’etiqueta oficial, de conformitat amb els models que 
estableix el Reglament d’execució (UE) 2017/2313 de la Comissió, de 13 de 
desembre de 2017, pel qual s’estableixen les especificacions de format del 
passaport fitosanitari per als trasllats en el territori de la Unió i del passaport 
fitosanitari per a la introducció i els trasllats en una zona protegida.

Per a la resta de categories, gèneres i espècies, l’etiqueta pot incloure les dades 
corresponents al passaport fitosanitari que estableix l’annex VII del Reglament (UE) 
2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016.»

Tres. L’annex X se substitueix pel següent:

«ANNEX X

Part A. Gèneres i espècies a què es refereix l’article 1 que es poden produir en 
categories inicial, de base, certificada i CAC, sota regles i normes de la UE

Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle.
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch.
Prunus armeniaca L.
Prunus avium L.
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Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L) Batsch.
Prunus salicina Lindley.
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.

Part B. Gèneres i espècies a què es refereix l’article 1 que es poden produir en 
categories inicial, de base, certificada i estàndard, sota regles i normes 
espanyoles

Diospyros L.
Actinidia Lindl.
Ceratonia siliqua L.
Punica granatum L.
Musa.
Persea.»

Quatre. L’annex XII se substitueix pel següent:

«ANNEX XII

Models d’etiquetes

1. Contingut dels apartats de l’etiqueta

Espècie. Nom botànic.
Varietat. La denominació de la varietat. Per a les varietats la sol·licitud de 

registre oficial o d’una protecció d’obtenció vegetal de les quals estigui pendent, la 
informació esmentada ha d’indicar: “denominació proposada” i “sol·licitud 
pendent”.

Patró:

– Per a patrons procedents de reproducció vegetativa, la denominació de la 
varietat. Per a les varietats la sol·licitud de registre oficial o d’una protecció 
d’obtenció vegetal de les quals estigui pendent, la informació esmentada ha 
d’indicar: “denominació proposada” i “sol·licitud pendent”.

– Per a patrons provinents de llavor, el nom de l’espècie o l’híbrid interespecífic 
de què es tracti. Per a híbrids dirigits, juntament amb el nom de l’híbrid interespecífic, 
s’hi pot afegir, entre parèntesis, la denominació de l’encreuament si escau. Per a 
patrons compostos, s’hi ha d’informar de la denominació dels patrons utilitzats, 
separats per una barra (/).

Clon. Denominació del clon d’acord amb l’acta mitjançant la qual ha estat donat 
d’alta per l’autoritat competent de la comunitat autònoma on s’ubiqui la planta mare 
inicial, o per a clons procedents d’altres estats membres, per l’autoritat competent 
de l’Estat membre esmentat.

Codi del productor. Codi del productor en el Registre nacional de productors de 
llavors i plantes de viver establert mitjançant el Reial decret 1891/2008, de 14 de 
novembre, que inclou el codi de l’Estat membre en què s’ha elaborat el document i 
el codi de l’autoritat competent.

Codi de l’operador. Codi de l’operador en el Registre oficial de productors, 
comerciants i importadors de vegetals, establert mitjançant l’Ordre ministerial de 17 
de maig de 1993, quan sigui diferent del codi del productor que reflecteix l’apartat 
anterior.
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Any d’emissió. En el cas de material certificat, si aquest es comercialitza en una 
campanya posterior a la de certificació i etiquetatge, s’ha de sotmetre a una nova 
comprovació de les condicions necessàries per a la seva certificació. La data 
d’aquesta segona certificació s’ha de reflectir a l’etiqueta amb què es comercialitzi 
el material.

Material. S’ha d’escollir segons que correspongui: plançó, portaempelt, empelt 
o llavor. Només per a les categories inicial, de base i certificada.

Categoria. S’ha d’escollir segons que correspongui:

Inicial.
De base.
De base. Generació (N) segons autoritzi l’annex II quinquies.
Certificada.

D. “Codi de països tercers o Estat membre de la UE en els termes que indica el 
Reglament d’execució (UE) 2017/2313 de la Comissió, de 13 de desembre de 2017, 
pel qual s’estableixen les especificacions de format del passaport fitosanitari per als 
trasllats en el territori de la Unió i del passaport fitosanitari per a la introducció i els 
trasllats en una zona protegida”.

2. Model d’etiqueta CAC: s’ha d’utilitzar per als gèneres i les espècies que 
enumera l’annex X, part A

REGLES I NORMES DE LA UE 

MATERIAL CAC 
Espècie: ......................................... 
Varietat/clon: .................................. 
Patró/clon: ……………………........ 
Quantitat: ........................................ 
Codi del productor: ......................... 
Any d’emissió: ................................ nú
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Espècie: ...................................................................................................... 
Varietat/clon: ............................................................................................... 
Patró/clon: ................................................................................................... 
Quantitat: ..................................................................................................... 
Codi del productor: ...................................................................................... 
Any d'emissió: ............................................................................................. 
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3. Model d’etiqueta CAC combinada amb el passaport fitosanitari: s’ha d’utilitzar 
per als gèneres i les espècies que enumera l’annex X, part A

PASSAPORT FITOSANITARI / 
PLANT PASSPORT 

A Espècie: ................................................................ 
Varietat/clon: ............................................................ 
Patró/clon: ……………............................….......…… 
B Codi de l’operador professional: 
C núm. de lot: 
D Codi de països tercers o d’Estat membre de la UE

REGLES I NORMES DE LA UE 
MATERIAL CAC 

Quantitat: ................................................................. 
Codi del productor: .................................................. 
Any d’emissió: .......................................................... 
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PASSAPORT FITOSANITARI /
PLANT PASSPORT 

A Espècie: ................................................... 
Varietat/clon: ............................................... 
Patró/clon: ……………………...................... 
B Codi de l’operador professional: 
C núm. de lot: 
D Codi de països tercers o d’Estat membre de la UE: 

Quantitat: ......................................... 
Codi del productor: .......................... 
Any d’emissió: ................................. 

4. Model d’etiqueta estàndard: s’ha d’utilitzar per als gèneres i les espècies que 
enumera l’annex X, part B

MATERIAL ESTÀNDARD 
Nom botànic: ................................ 
Varietat/clon: ................................ 
Patró/clon: ……………….……..... 
Quantitat: ..................................... 
Codi del productor: ...................... 
Any d'emissió: .............................. nú

m
. d
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lo

t 

nú
m

. d
e 

lo
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A
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D
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R

D
 Espècie: ........................................................................... 
Varietat/clon: ................................................................... 
Patró/clon: ....................................................................... 
Quantitat: ......................................................................... 
Codi del productor: .......................................................... 
Any d’emissió: ................................................................. 
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5. Model d’etiqueta estàndard combinada amb el passaport fitosanitari: s’ha d’utilitzar 
per als gèneres i les espècies que enumera l’annex X, part B

 PASSAPORT FITOSANITARI / 
PLANT PASSPORT 

A Espècie: .......................................................... 
Varietat/clon: ...................................................... 
Patró/clon: ……………………............................. 
B Codi de l’operador professional: 
C núm. lot: 
D Codi països tercers o Estat membre de la UE: 

MATERIAL ESTÀNDARD 

Quantitat: ........................................................... 
Codi del productor: ............................................ 
Any d’emissió: .................................................... 

M
A

TE
R

IA
L 

ES
TÀ

N
D

A
R

D

PASSAPORT FITOSANITARI /  
PLANT PASSPORT 

A Espècie: .................................................................... 
Varietat/clon: ................................................................ 
Patró/clon: ……………….......................................…… 
B Codi de l’operador professional: 
C núm. lot: 
D Codi països tercers o Estat membre de la UE: 

Quantitat: ......................................... 
Codi del productor: .......................... 
Any d’emissió: ................................. 

6. Model d’etiqueta per a material inicial, de base i certificat combinada amb el 
passaport fitosanitari: s’ha d’utilitzar per als gèneres i les espècies que enumera l’annex 

X, part A

 PASSAPORT FITOSANITARI / 
PLANT PASSPORT 

REGLES I NORMES DE LA UE 
CATEGORIA …… 

ESPANYA 

Escut i denominació de la comunitat 
autònoma competent 

Material: .................................................... 
Espècie: .................................................... 
Varietat/clon: ............................................ 
Patró/clon: …………………..….................
Quantitat: .................................................. 
Codi del productor: ................................... 
Codi de l’operador: ………………............. 
Any d’emissió: ..........................................

nú
m

. d
e 

lo
t i

 n
úm

. d
’e

tiq
ue

ta
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nú
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C
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 …

…
 

R
EG

LE
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I N
O

R
M
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D
E 

LA
 U

E 
PASSAPORT FITOSANITARI / PLANT PASSPORT 

ESPANYA             Escut i denominació de la  
comunitat autònoma competent 

Material: …………………..........................… 
Espècie: ....................................................... 
Varietat/clon: ................................................ 
Patró/clon: .................................................... 
Quantitat: ..................................................... 
Codi del productor: ...................................... 
Codi de l’operador: ………......……………… 
Any d’emissió: .............................................. 

7. Model d’etiqueta per a material inicial, de base i certificat: s’ha d’utilitzar per als 
gèneres i les espècies que enumera l’annex X, part B

CATEGORIA …… 
ESPANYA 

Escut i denominació de la 
comunitat autònoma competent 

Material: ......................................... 
Espècie: ......................................... 
Varietat/clon: .................................. 
Patró/clon: …………………........… 
Quantitat: ....................................... 
Codi del productor: ........................ 
Codi de l’operador: ……………..… 
Any d’emissió: ...............................

nú
m

. d
e 

lo
t i

 n
úm

. d
’e

tiq
ue

ta
 

4
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m

. d
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C
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…
 

ESPANYA             Escut i denominació de la  
comunitat autònoma competent 

Material: ………………….......................… 
Espècie: .................................................... 
Varietat/clon: ............................................. 
Patró/clon: ................................................. 
Quantitat: .................................................. 
Codi del productor: ................................... 
Codi de l’operador: ……………...………… 
Any d’emissió: ........................................... 
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Cinc. L’annex XIII se substitueix pel següent:

«ANNEX XIII

Model de document d’acompanyament d’ús obligatori per a material inicial, de 
base i certificat

 ESPANYA 
Comunitat autònoma: 
Codi del productor: ……………………  
(Productor autoritzat per denominació de l’organisme competent en certificació a la comunitat autònoma competent 
per a l’emissió de documentació d’acompanyament) 
Regles i normes de la Unió Europea 

Data d’emissió del document: …………………. ………….. de/d’ ……………… de ……………………................. 
Núm. d'albarà: …………………………… 

Client (destinatari) CIF o DNI 

Domicili Població

Espècie Categoria Varietat/clon Patró/clon Tipus de material Lot Quantitat 

»

Disposició transitòria única. Etiquetes.

1. Les etiquetes de material inicial, de base i certificat, i les etiquetes CAC i estàndard 
grogues que s’hagin imprès amb anterioritat a l’1 d’abril de 2020, es poden utilitzar fins al 
30 de juny de 2021, sense perjudici del que estipula el Reglament (UE) 2016/2031 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, en relació amb el passaport 
fitosanitari.

2. Fins al 30 de juny de 2021 es poden comercialitzar en el territori espanyol materials 
CAC i estàndard que portin etiquetes d’un color diferent del groc, si aquestes etiquetes ja 
s’utilitzaven abans de l’1 d’abril de 2020. No es poden utilitzar aquestes etiquetes en 
material comercialitzat en altres estats membres de la Unió Europea.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats els articles 46, 47 i 47 bis del Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters.

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

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora completament al dret espanyol la Directiva 
d’execució (UE) 2019/1813 de la Comissió, de 29 d’octubre de 2019, per la qual es 
modifica la Directiva d’execució 2014/96/UE, relativa als requisits d’etiquetatge, 
precintament i embalatge aplicables als materials de multiplicació de fruiters i de plançons 
de fruiter destinats a la producció fructícola inclosos en l’àmbit d’aplicació de la 
Directiva 2008/90/CE del Consell, pel que fa al color de l’etiqueta per a les categories 
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certificades de materials de multiplicació i plançons de fruiter i al contingut del document 
del proveïdor.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’1 d’abril de 2020.

Madrid, 3 de març de 2020.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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