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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS
I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
4915

Reial decret 429/2020, de 3 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre
l’accés als recursos fitogènics per a l’agricultura i l’alimentació i als conreats
per a la utilització amb altres finalitats, i es modifiquen diversos reials decrets
en matèria de productes vegetals.
I

La Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos fitogènics,
regula en el títol IV, per primera vegada amb rang de llei, la gestió dels recursos fitogènics
per a l’agricultura i l’alimentació amb la finalitat d’assegurar-ne la conservació, promoure’n
la utilització sostenible, ampliar la base genètica dels conreus, enfortir la recerca, fomentar
la creació de vincles estrets entre els actors del sector agrícola, i promoure els drets dels
agricultors (en els termes que fixa la Llei esmentada, la qual cosa justifica la regulació en
aquest Reial decret). El capítol III del títol esmentat s’ha desplegat a través del Reial
decret 199/2017, de 3 de març, pel qual s’aprova el Reglament del Programa nacional de
conservació i utilització sostenible dels recursos fitogènics per a l’agricultura i l’alimentació.
L’objectiu d’aquest Reial decret és completar el desplegament del títol IV d’aquesta
Llei, tenint en compte el contingut de dos instruments internacionals que despleguen
mecanismes diferents d’accés a recursos fitogènics, així com el foment i la protecció dels
drets dels agricultors.
D’una banda, el Tractat internacional sobre els recursos fitogènics per a l’alimentació i
l’agricultura, fet a Roma el 3 de novembre de 2001, i ratificat pel Regne d’Espanya
mitjançant l’Instrument de ratificació de data 17 de març de 2004, estableix un sistema
multilateral d’accés i distribució de beneficis, per facilitar l’accés als recursos fitogènics per
a l’agricultura i l’alimentació i compartir de manera justa i equitativa els beneficis que
derivin de la utilització d’aquests recursos. El sistema multilateral comprèn els recursos
fitogènics que enumera l’annex I del Tractat internacional, es trobin in situ o bé ex situ, que
estiguin sota l’administració i el control de l’Estat i siguin de domini públic, sempre que
l’accés es porti a terme amb finalitats d’utilització i conservació per a la recerca, la millora
vegetal i la capacitació per a l’agricultura i l’alimentació. L’intercanvi d’aquests recursos
s’ha de fer a través de l’Acord normalitzat de transferència de material (ANTM), negociat i
adoptat pels països contractants del Tractat internacional. S’ha de significar que el Tractat
internacional també utilitza el terme «drets dels agricultors» com a mecanisme que legitima
l’existència del fons multilateral d’ajuda per a la conservació d’aquests recursos que
preconitza l’Instrument esmentat, però que té una naturalesa diferent de la regulació dels
drets dels agricultors que fan la Llei i el capítol IV d’aquest Reial decret.
D’altra banda, el Protocol de Nagoya sobre l’accés als recursos genètics i la participació
justa i equitativa en els beneficis que derivin de la utilització al Conveni sobre la diversitat
biològica, fet a Nagoya el 29 d’octubre de 2010, i ratificat pel Regne d’Espanya, mitjançant
l’Instrument de ratificació de 9 d’agost de 2012, que va entrar en vigor de manera general
i per al Regne d’Espanya el 12 d’octubre de 2014, reitera que, de conformitat amb la
legislació nacional, l’accés als recursos genètics per a la seva utilització està subjecte a
l’obtenció del consentiment previ informat i a l’establiment de les condicions mútuament
acordades. El Protocol de Nagoya esmentat exigeix, a més, als usuaris que accedeixin per
a la utilització als recursos genètics procedents dels països on se n’hagi regulat l’accés,
l’obtenció d’un permís o una autorització que acrediti que l’accés a aquests recursos s’ha
produït de conformitat amb la legislació nacional del país proveïdor.
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II
La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat,
modificada pel que fa a l’accés i la utilització de recursos genètics mitjançant la
Llei 33/2015, de 21 de setembre, estableix disposicions aplicables en relació amb l’accés
als recursos genètics espanyols procedents de tàxons silvestres. El desplegament
d’aquesta Llei s’ha portat a terme mitjançant el Reial decret 124/2017, de 24 de febrer,
relatiu a l’accés als recursos genètics procedents de tàxons silvestres i al control de la
utilització, i s’hi han incorporat, a més, les mesures necessàries per al compliment adequat
del Reglament (UE) núm. 511/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril
de 2014, relatiu a les mesures de compliment dels usuaris del Protocol de Nagoya sobre
l’accés als recursos genètics i la participació justa i equitativa en els beneficis que derivin
de la utilització a la Unió. Aquestes mesures, així com allò relatiu a les infraccions i
sancions que tipifiquen els articles 80.1, apartat v), i 81 de la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, són aplicables a tots els recursos genètics, inclosos els recursos fitogènics que
comprèn aquest Reial decret, que es trobin sota l’àmbit d’aplicació del Protocol de Nagoya.
D’altra banda, el Reglament (UE) núm. 511/2014 del Parlament Europeu i del Consell,
de 16 d’abril de 2014, preveu que tots els usuaris de recursos genètics i de coneixements
tradicionals associats amb aquests han d’actuar amb la diligència deguda per assegurar-se
que s’hi ha accedit de conformitat amb els requisits legals o reglamentaris aplicables, i
vetllar pel fet que s’estableixi una participació en els beneficis justa i equitativa, quan sigui
procedent. Com a particularitat, el Reglament esmentat reconeix que han exercit la
diligència deguda els usuaris que adquireixin recursos fitogènics per a l’agricultura i
l’alimentació en un país part del Protocol de Nagoya que hagi decidit donar accés als seus
recursos fitogènics mitjançant un ANTM, independentment que aquests recursos estiguin
inclosos o no en l’annex I del Tractat internacional, per als usos que s’hi estableixen.
III
Aquest Reial decret regula l’accés als recursos fitogènics per a l’agricultura i
l’alimentació, inclosos els tàxons silvestres emparentats amb els conreats, així com els que
puguin ser donants potencials de caràcters d’interès, i als tàxons conreats per a la
utilització amb altres finalitats diferents de l’agricultura i l’alimentació, així com als recursos
no inclosos en el Tractat internacional sobre els recursos fitogènics per a l’alimentació i
l’agricultura, però vinculats amb pràctiques agrícoles que, tot i estar dins de l’àmbit
d’aplicació del Protocol de Nagoya, per la seva proximitat als recursos agrícoles o als
recursos per a l’alimentació, s’ha optat per regular-los expressament en lloc de deixar-los
subjectes al Reial decret 124/2017, de 24 de febrer, una norma pensada per als
estrictament silvestres pel seu origen o conreu. D’aquesta manera, considerant les
disposicions a què es refereixen els apartats anteriors, cap espècie vegetal no queda al
marge de l’obligació de les autoritats espanyoles de conservar el patrimoni genètic
espanyol procedent d’espècies vegetals.
S’hi preveu la creació d’una Comissió Nacional sobre l’Accés als Recursos Fitogènics
que ha de regular la cooperació i col·laboració entre les administracions públiques
competents. Aquesta Comissió es constitueix com a òrgan col·legiat adscrit a la Direcció
General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
amb la participació de les comunitats autònomes.
IV
Aquest Reial decret respecta l’esperit del Tractat internacional sobre els recursos
fitogènics per a l’alimentació i l’agricultura, en què es reconeix la contribució passada,
present i futura dels agricultors a la conservació, millora i disponibilitat d’aquests recursos,
que constitueix la base dels drets de l’agricultor.
D’acord amb l’article 51 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, i en sintonia amb el Tractat
internacional sobre els recursos fitogènics per a l’alimentació i l’agricultura, i amb els
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objectius de promoure la millora vegetal amb la participació dels agricultors, ampliar la
base genètica a la seva disposició, fomentar l’ús de varietats o espècies infrautilitzades,
locals i adaptades a condicions locals, incloses varietats o espècies que siguin més
resilients als impactes del canvi climàtic, així com conservar i desenvolupar els
coneixements tradicionals d’interès per als recursos fitogènics per a l’agricultura i
l’alimentació, es facilita l’accés als agricultors a recursos fitogènics procedents de varietats
d’espècies agrícoles i hortícoles conservats ex situ per a ús directe per al conreu, sempre
que no es tracti de varietats registrades.
Finalment, aquest Reial decret té en compte la Directiva 2008/62/CE de la Comissió,
de 20 de juny de 2008, per la qual s’estableixen determinades exempcions per a
l’acceptació de varietats i varietats locals d’espècies agrícoles adaptades de manera
natural a les condicions locals i regionals i amenaçades per l’erosió genètica i per a la
comercialització de llavors i patates de sembra d’aquestes varietats i varietats locals, i la
Directiva 2009/145/CE de la Comissió, de 26 de novembre de 2009, per la qual
s’estableixen determinades exempcions per a l’acceptació de races i varietats autòctones
de plantes hortícoles que hagin estat tradicionalment conreades en localitats i regions
concretes i es vegin amenaçades per l’erosió genètica, i de varietats vegetals sense valor
intrínsec per a la producció de conreus comercials, però desenvolupades per al conreu en
condicions determinades, així com per a la comercialització de llavors de les races i
varietats autòctones esmentades.
La novetat que introdueix el Reial decret és la creació d’una nova figura de productor
de llavors dedicat a la producció i comercialització de llavors de varietats de conservació i
de varietats desenvolupades per al conreu en condicions determinades. Els requisits per a
la producció i comercialització de llavors d’aquestes varietats tenen condicions menys
estrictes i limitacions quant a quantitats i envasos. Per tant, no sembla adequat exigir als
productors de llavors d’aquest tipus de varietats que compleixin totes les condicions que
s’estableixen per als productors de llavors de varietats convencionals. Dins d’aquesta
figura es podrien incloure els agricultors que han conservat a les seves finques algunes de
les varietats esmentades anteriorment.
Les comunitats autònomes han de comprovar que les varietats de conservació i les
varietats desenvolupades per al conreu en condicions determinades compleixen els
requisits que estableixen les dues directives esmentades i les previsions de les quals s’han
incorporat al nostre dret positiu en 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.
V
El Reglament s’estructura de la manera següent:
El capítol preliminar: disposicions generals relatives a la finalitat, l’àmbit d’aplicació de
la norma i les definicions.
El capítol I: accés als recursos fitogènics, que regula aquest Reial decret a través de
tres procediments diferents.
El capítol II: mesures de control en relació amb la utilització dels recursos fitogènics.
El capítol III: òrgan col·legiat, que regula la creació, la composició i les funcions de la
Comissió sobre l’Accés als Recursos Fitogènics que regula aquest Reial decret.
El capítol IV: foment de la conservació i la utilització sostenible dels recursos fitogènics
i mecanismes per protegir i promoure els drets dels agricultors.
El capítol V: règim sancionador.
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VI
Així mateix, s’hi modifiquen diversos reials decrets en matèria de productes vegetals,
per:
a) Preveure, en el Reglament de protecció d’obtencions vegetals aprovat pel Reial
decret 1261/2005, de 21 d’octubre, que qualsevol ús de material vegetal de les varietats
incloses en la col·lecció de referència que no tingui per finalitat la realització dels assajos
de distinció, homogeneïtat i estabilitat com a base de comparació amb les varietats
candidates ha de ser autoritzat expressament per la Sub-direcció General de Mitjans de
Producció Agrícola i l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, i que tots els centres
d’assajos han d’estar acreditats per l’Oficina esmentada.
b) Establir, com a nova categoria, en el Reglament per a l’autorització i registre dels
productors de llavors i plantes de viver i la seva inclusió en el Registre nacional de
productors, aprovat pel Reial decret 1891/2008, de 14 de novembre, entre la classificació
dels productors, la de productor de llavors de varietats de conservació i varietats
desenvolupades per al conreu en condicions determinades.
c) En el Reglament del Registre de varietats comercials aprovat pel Reial
decret 170/2011, d’11 de febrer, incloure les precisions abans esmentades respecte del
Reglament de protecció d’obtencions vegetals.
VII
En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes i les
entitats representatives del sector.
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, ja que es tracta de
l’instrument més adequat per garantir que la normativa europea i internacional s’aplica
d’una manera homogènia en 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, aquesta norma s’hi adequa, ja que és coherent
amb la resta de l’ordenament jurídic, s’ha procurat la participació de les parts interessades
i s’han evitat càrregues administratives innecessàries o accessòries.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de la
vicepresidenta quarta del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic, amb l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública,
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.

Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament sobre l’accés als recursos fitogènics per a l’agricultura i
l’alimentació i als conreats per a la utilització amb altres finalitats, el text del qual s’insereix
a continuació.
Disposició addicional primera.

No increment de la despesa pública.

El que disposa aquest Reglament no comporta un augment de la despesa pública, i les
funcions i les despeses que s’originin s’assumeixen amb els mitjans pressupostaris,
personals, tècnics i materials ja existents destinats al Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, sense que pugui comportar un increment de retribucions.
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Comunicació sobre autoritats competents d’accés.

Les comunitats autònomes han de comunicar a la Direcció General de Produccions i
Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini màxim d’un
any des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, les autoritats competents d’accés que
esmenten els articles 5 i 8.
Disposició final primera. Modificació del Reglament de protecció d’obtencions vegetals,
aprovat pel Reial decret 1261/2005, de 21 d’octubre.
El Reglament de protecció d’obtencions vegetals, aprovat pel Reial decret 1261/2005,
de 21 d’octubre, es modifica de la manera següent:
1.

S’afegeix un paràgraf final a l’article 2.5, amb la redacció següent:
«La custòdia de les col·leccions de referència correspon al Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació. Qualsevol ús del material vegetal de les col·leccions de
referència l’ha d’autoritzar expressament aquest Ministeri, sense perjudici de
l’autorització que també es requereixi del titular del dret d’obtenció, si s’escau.»

2.

S’afegeix un apartat 5 a l’article 52, amb la redacció següent:
«5. Tots els centres que duen a terme assajos de distinció, homogeneïtat i
estabilitat de les varietats objecte d’una sol·licitud d’inscripció en els registres de
varietats de qualsevol espècie vegetal han d’estar acreditats pel Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Per obtenir l’acreditació, els centres d’assajos
han de complir, almenys, les condicions que estableix la norma de qualitat de
l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals. S’han d’establir auditories que permetin
comprovar el compliment pels centres d’assaig de la norma de qualitat esmentada.»

Disposició final segona. Modificació del Reglament per a l’autorització i registre dels
productors de llavors i plantes de viver i la seva inclusió en el Registre nacional de
productors, aprovat pel Reial decret 1891/2008, de 14 de novembre.
El Reglament per a l’autorització i registre dels productors de llavors i plantes de viver
i la seva inclusió en el Registre nacional de productors, aprovat pel Reial decret 1891/2008,
de 14 de novembre, es modifica de la manera següent:
S’afegeix una nova lletra d) a l’article 3.1, amb el contingut següent:
«d) Productor de llavors de varietats de conservació i varietats desenvolupades
per al conreu en condicions determinades.»
Disposició final tercera. Modificació del Reglament del Registre de varietats comercials,
aprovat pel Reial decret 170/2011, d’11 de febrer.
El Reglament del Registre de varietats comercials, aprovat pel Reial decret 170/2011,
d’11 de febrer, es modifica de la manera següent:
1.

S’afegeix un paràgraf final a l’article 3.9, amb la redacció següent:
«La custòdia de les col·leccions de referència correspon al Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació. Qualsevol ús del material vegetal de les col·leccions de
referència l’ha d’autoritzar expressament aquest Ministeri, sense perjudici de
l’autorització que també es requereixi del titular del dret d’obtenció, si s’escau.»

2.

S’afegeix un apartat 3 a l’article 37, amb la redacció següent:
«3. Tots els centres que duen a terme assajos de distinció, homogeneïtat i
estabilitat de les varietats objecte d’una sol·licitud d’inscripció en els registres de
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varietats de qualsevol espècie vegetal han d’estar acreditats pel Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Per obtenir l’acreditació, els centres d’assajos
han de complir, almenys, les condicions que estableix la norma de qualitat de
l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals. S’han d’establir auditories que permetin
comprovar el compliment pels centres d’assaig de la norma de qualitat esmentada.»
Disposició final quarta. Modificació del Reial decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre
mesures per a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants
atmosfèrics.
El Reial decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre mesures per a la reducció de les
emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics, es modifica de la manera
següent:
El primer paràgraf de l’article 7.2 queda redactat de la manera següent:
«2. Mesures específiques per complir els compromisos de reducció
d’emissions d’amoníac. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en
col·laboració amb les autoritats competents de les comunitats autònomes, ha
d’elaborar, adoptar i publicar un codi nacional de bones pràctiques agràries per
controlar les emissions d’amoníac, basat en el Codi marc de bones pràctiques
agràries de la CEPE/ONU per reduir les emissions d’amoníac, de 2014, i en les
actualitzacions de les millors tècniques disponibles definides a l’article 3.10 de la
Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre
de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la
contaminació). El Codi nacional ha de tenir, almenys, el contingut següent:»
Disposició final cinquena.

Règim jurídic supletori.

a) Les disposicions del Reial decret 124/2017, de 24 de febrer, relatives a l’accés als
recursos genètics procedents de tàxons silvestres, en el que no preveu aquest Reial
decret.
b) Les previsions del Reglament del Programa nacional de conservació i utilització
sostenible dels recursos fitogènics per a l’agricultura i l’alimentació, aprovat pel Reial
decret 199/2017, de 3 de març, en el que no preveu aquest Reglament.
Disposició final sisena.

Règim normatiu.

1. Aquest Reial decret desplega el capítol II, accés als recursos fitogènics per a
l’agricultura i l’alimentació, del títol IV, recursos fitogènics, de la Llei 30/2006, de 26 de
juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos fitogènics.
2. Són d’aplicació directa:
a) Les disposicions relatives a les mesures de compliment del Reial decret 124/2017,
de 24 de febrer, relatiu a l’accés als recursos genètics procedents de tàxons silvestres i al
control de la utilització.
b) Les disposicions que inclouen el Reglament (UE) núm. 511/2014 del Parlament
Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, relatiu a les mesures de compliment dels
usuaris del Protocol de Nagoya sobre l’accés als recursos genètics i la participació justa i
equitativa en els beneficis que derivin de la utilització a la Unió, i el Reglament d’execució
(UE) 2015/1866 de la Comissió, de 13 d’octubre de 2015, pel qual s’estableixen normes
detallades per a l’aplicació del Reglament (UE) núm. 511/2014 del Parlament Europeu i del
Consell pel que fa al Registre de col·leccions, la supervisió del compliment pels usuaris i
l’aplicació de les millors pràctiques, en relació amb la informació confidencial facilitada per
l’usuari en aquests casos.
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Títols competencials.

Aquest Reglament es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1, regles 13a, 15a
i 23a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva,
respectivament, sobre les bases i la coordinació de la planificació general de l’activitat
econòmica el foment i la coordinació general de la recerca científica i tècnica, i la legislació
bàsica sobre protecció del medi ambient.
Disposició final vuitena.

Desplegament normatiu.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè, en l’àmbit de les seves
competències, dicti les disposicions necessàries per al desplegament i l’aplicació correctes
d’aquest Reglament.
Disposició final novena.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap d’un mes de la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l’Estat».
Madrid, 3 de març de 2020.
FELIPE R.
La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica,
CARMEN CALVO POYATO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 132

Dilluns 11 de maig de 2020

Secc. I. Pàg. 8

REGLAMENT SOBRE L’ACCÉS ALS RECURSOS FITOGÈNICS PER A
L’AGRICULTURA I L’ALIMENTACIÓ I ALS CONREATS PER A LA UTILITZACIÓ AMB
ALTRES FINALITATS
CAPÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1.

Objecte.

1. Aquest Reglament té per objecte desplegar el títol IV de la Llei 30/2006, de 26 de
juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos fitogènics, especialment el que estableixen
el capítol II, articles 46 i 47, i el capítol III, article 51, així com introduir, en relació amb els
recursos fitogènics inclosos en l’àmbit d’aplicació que recull l’article 2, les disposicions
necessàries per al compliment tant del Tractat internacional sobre els recursos fitogènics
per a l’alimentació i l’agricultura, fet a Roma el 3 de novembre de 2001, i ratificat pel Regne
d’Espanya mitjançant l’Instrument de ratificació de data 17 de març de 2004, d’ara
endavant, el Tractat internacional, com del Protocol de Nagoya sobre l’accés als recursos
genètics i la participació justa i equitativa en els beneficis que derivin de la utilització al
Conveni sobre la diversitat biològica, fet a Nagoya el 29 d’octubre de 2010, i ratificat pel
Regne d’Espanya, mitjançant l’Instrument de ratificació de 9 d’agost de 2012, que va entrar
en vigor el 12 d’octubre de 2014, d’ara endavant, el Protocol de Nagoya.
2. Totes les administracions públiques sota la jurisdicció de les quals estiguin els
recursos fitogènics a què es refereix l’àmbit d’aplicació, conservats in situ o ex situ, tenen
l’obligació ineludible de preservar-los amb la finalitat d’impedir la pèrdua del patrimoni
genètic vegetal espanyol i fomentar-ne la utilització sostenible, inclòs l’ús per fer front als
impactes del canvi climàtic.
Article 2.

Àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reglament és aplicable a l’accés als recursos fitogènics espanyols per a
l’agricultura i l’alimentació, inclosos els procedents de tàxons silvestres emparentats amb
els conreats, així com els que puguin ser donants potencials de caràcters d’interès als
conreats, i els conreats per a la utilització amb altres finalitats diferents de l’agricultura i
l’alimentació.
2. Aquest Reglament permet l’accés sota els termes i les condicions de l’Acord
normalitzat de transferència de material, d’ara endavant, ANTM, als efectes del que
estableix el Tractat internacional, a tots els recursos fitogènics, independentment que
estiguin inclosos o no en l’annex I d’aquest Tractat.
3. Aquest Reglament recull els procediments d’accés següents:
a) L’accés als recursos fitogènics es regeix pel que estableix el Tractat internacional
per als conreus inclosos en el sistema multilateral d’accés i distribució de beneficis.
Aquests recursos són els enumerats en l’annex I d’aquest Tractat, conservats in situ o ex
situ, que siguin de domini públic i estiguin sota el control de l’Administració, sigui estatal,
autonòmica, local o institucional, per als països signants del Tractat esmentat, sempre que
l’accés es porti a terme exclusivament amb finalitats d’utilització i conservació per a la
recerca, la millora vegetal i la capacitació per a l’agricultura i l’alimentació. El procediment
d’accés és el que estableix el capítol I, secció 1a, d’aquest Reglament. D’acord amb
l’apartat 2 anterior, els recursos fitogènics no inclosos en l’annex I també han de seguir
aquest procediment quan l’accés es porti a terme sota els termes i les condicions de
l’ANTM.
b) Sense perjudici del que estableix l’apartat 2 anterior, l’accés als recursos fitogènics
no inclosos en el sistema multilateral del Tractat internacional o l’accés dels quals es porti
a terme amb una finalitat diferent de les que s’hi estableixen, es regeix pel que estableix el
Protocol de Nagoya sempre que l’accés es porti a terme per a la utilització. El Protocol de
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Nagoya defineix utilització com la «realització d’activitats de recerca i desenvolupament
sobre la composició genètica o bioquímica dels recursos genètics, fins i tot mitjançant
l’aplicació de biotecnologia, d’acord amb la definició que s’estipula a l’article 2 del Conveni
sobre la diversitat biològica». El procediment d’accés és el que estableix el capítol I, secció
2a, d’aquest Reglament. Aquest procediment no és aplicable quan l’accés sigui amb
finalitats exclusivament taxonòmiques, entenent per tals les que estableix la definició de
l’article 2.3 del Reial decret 124/2017, de 24 de febrer, relatiu a l’accés als recursos
genètics procedents de tàxons silvestres i al control de la utilització.
c) L’accés als recursos fitogènics en els casos en què no es compleixi algun dels
criteris que estableixen els paràgrafs a) o b) anteriors es regeix per les disposicions de
la Llei 30/2006, de 26 de juliol. El procediment d’accés és el que estableix el capítol I,
secció 3a, d’aquest Reglament en consideració a la seva proximitat als recursos
agrícoles o als recursos per a l’alimentació malgrat la seva inclusió en l’àmbit d’aplicació
del Protocol de Nagoya.
d) L’accés als recursos fitogènics per part dels agricultors per al conreu en la seva
pròpia explotació. Aquest procediment d’accés és el que estableix el capítol IV d’aquest
Reglament.
4. En cas de dubte sobre el procediment que hagi de seguir una sol·licitud d’accés,
l’autoritat competent d’accés que l’hagi rebut ha de consultar la Comissió Nacional sobre
l’Accés als Recursos Fitogènics, a la qual es refereix el capítol III d’aquest Reglament, amb
la finalitat de gestionar-la pel curs més adequat.
5. Les mesures de compliment que inclou el Protocol de Nagoya, a què es refereix el
Reglament (UE) núm. 511/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014,
relatiu a les mesures de compliment dels usuaris del Protocol de Nagoya sobre l’accés als
recursos genètics i la participació justa i equitativa en els beneficis que derivin de la
utilització a la Unió Europea, que recull el Reial decret 124/2017, de 24 de febrer,
s’apliquen, de conformitat amb el que preveu l’article 2 del Reglament esmentat, als
recursos fitogènics provinents d’estats part del Protocol esmentat, que tinguin en la seva
legislació mesures d’accés a aquests recursos i a aquells als quals s’hagi accedit amb
posterioritat a l’entrada en vigor del Protocol de Nagoya.
6. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament totes les varietats que
d’acord amb la seva pròpia normativa puguin ser comercialitzades, excepte el que estableix
el capítol IV d’aquest Reglament per a les varietats de conservació i les desenvolupades
per al conreu en condicions determinades.
Article 3.

Definicions.

1. Als efectes d’aquest Reglament, són aplicables les definicions de l’article 44 de la
Llei 30/2006, de 26 de juliol, del Reial decret 124/2017, de 24 de febrer, i del Reglament
del Programa nacional de conservació i utilització sostenible dels recursos fitogènics per a
l’agricultura i l’alimentació, aprovat pel Reial decret 199/2017, de 3 de març.
2. Així mateix, s’entén per:
a) Accés: l’adquisició de recursos fitogènics de conformitat amb la Llei 30/2006, de
26 de juliol, amb aquest Reglament o amb els tractats o convenis internacionals en la
matèria dels quals el Regne d’Espanya sigui part.
b) Acord normalitzat de transferència de material (ANTM): document negociat i
adoptat pels països contractants del Tractat internacional d’autorització d’accés que conté
els drets i les obligacions dels receptors i dels proveïdors de recursos fitogènics de
conformitat amb les disposicions del Tractat internacional.
c) Acord de transferència de material (ATM): document que conté les obligacions dels
receptors de recursos fitogènics acordades amb els proveïdors d’aquests recursos.
d) Condicions mútuament acordades: els acords contractuals subscrits entre un
proveïdor de recursos genètics o de coneixements tradicionals associats amb recursos
genètics i un usuari, en què s’estableixin condicions específiques per a la participació justa
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i equitativa en els beneficis derivats de la utilització dels recursos genètics o en els
coneixements tradicionals associats amb aquests i que poden incloure, a més, altres
termes i condicions per a aquesta utilització, així com per a les aplicacions i la
comercialització posteriors.
e) Usuari: la persona física o jurídica que utilitzi recursos fitogènics o coneixements
tradicionals associats amb aquests.
f) Utilització sostenible: l’ús dels recursos fitogènics, sigui in situ o ex situ, o en
finques d’agricultors, d’acord amb les disposicions que estableixen el Tractat internacional
o el Conveni de les Nacions Unides sobre la diversitat biològica i aquest Reglament.
g) Gestor de col·lecció: responsable de qualsevol col·lecció ex situ, pública o privada,
que figuri com a màxim responsable de la col·lecció.
CAPÍTOL I
Accés als recursos fitogènics
Secció 1a.

Procediment d’accés sota l’àmbit d’aplicació del Tractat internacional

Article 4. Accés facilitat als recursos fitogènics inclosos en el sistema multilateral del
Tractat internacional.
1. Totes les persones físiques i jurídiques en tots els estats membres del Tractat
internacional tenen dret a l’accés facilitat als recursos fitogènics per a l’agricultura i
l’alimentació que inclou l’annex I d’aquest Tractat, quan l’accés se sol·liciti exclusivament
amb finalitats d’utilització i conservació per a la recerca, la millora o la capacitació per a
l’alimentació i l’agricultura.
2. L’accés a aquests recursos, així com la seva transferència, i la distribució dels
beneficis que derivin de la utilització únicament estan subjectes als termes i les condicions
que estableix l’ANTM del Tractat internacional.
Article 5.

Autoritats competents.

1. Aquest article desplega el procediment d’accés que preveu l’article 2.3.a) d’aquest
Reglament.
2. Les autoritats competents per concedir l’accés les ha de designar la comunitat
autònoma en el territori de la qual es trobi el recurs fitogènic sol·licitat, quan es tracti de
recursos fitogènics conservats in situ, o el gestor de la col·lecció, quan es tracti de recursos
fitogènics conservats ex situ. Aquestes autoritats, a més, poden concedir l’ANTM per a la
transferència de recursos fitogènics no inclosos en l’annex I del Tractat internacional
d’acord amb el que preveu l’article 2.2 d’aquest Reglament.
3. La Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació ha de publicar a la seva pàgina web un directori actualitzat amb les
autoritats competents a què es refereix aquest article. Aquesta Direcció General i les
autoritats esmentades han de cooperar per mantenir actualitzat el directori.
Article 6.

Presentació, contingut, tramitació i resolució.

1. El sol·licitant ha de presentar la sol·licitud d’accés, que ha d’incloure el contingut
mínim que estableix l’annex I d’aquest Reglament.
2. La sol·licitud d’accés s’ha d’adreçar a l’autoritat competent que preveu l’article 5,
per mitjans electrònics d’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas
de les persones físiques, la sol·licitud es pot presentar en qualsevol de les formes que
preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i s’ha de comunicar el mitjà elegit.
3. L’autoritat competent d’accés, quan sigui procedent, ha d’atorgar l’ANTM juntament
amb els recursos sol·licitats en un termini màxim de tres mesos quan es tracti de recursos
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conservats in situ o en el termini d’un mes quan es tracti de recursos conservats ex situ,
sempre que el material estigui disponible.
4. En tot cas, per accedir a recursos fitogènics conservats in situ, l’obtenció de
l’ANTM no exonera el peticionari del compliment de qualsevol altre tipus de normativa que
hi sigui aplicable.
5. En cas que no es resolgui ni es notifiqui en els terminis establerts, s’ha d’entendre
que la petició ha estat estimada per silenci positiu.
6. L’autoritat competent d’accés ha de notificar cada transferència de material duta a
terme a la Secretaria del Tractat internacional, així com a la Direcció General de
Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Secció 2a. Procediment d’accés sota l’àmbit d’aplicació del Protocol de Nagoya
Article 7.

Accés.

1. Aquest article desplega el procediment d’accés que preveu l’article 2.3.b).
2. L’accés als recursos fitogènics, tant in situ com ex situ, queda sotmès a l’obtenció
de l’autorització d’accés, per a la qual cosa és necessària l’obtenció prèvia del consentiment
previ informat i de les condicions mútuament acordades. Les autoritats competents per
concedir l’accés són les que estableix l’article següent.
3. En aquesta secció s’estableixen dos procediments d’accés:
a) El procediment simplificat per a l’accés, quan la utilització sigui exclusivament amb
finalitats de recerca no comercial, als efectes del que estableix l’article 8.a) del Protocol de
Nagoya. Aquest procediment d’accés el recull la subsecció 1a.
b) Procediment d’accés quan la utilització sigui amb finalitats comercials. Aquest
procediment d’accés el recull la subsecció 2a.
Article 8.

Autoritats competents.

1. L’autorització d’accés l’ha d’atorgar la Direcció General de Produccions i Mercats
Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en qualitat d’autoritat competent
d’accés.
2. Les autoritats competents per prestar el consentiment previ informat i establir les
condicions mútuament acordades les ha de designar la comunitat autònoma en el territori
de la qual es trobi el recurs fitogènic sol·licitat quan es tracti de recursos fitogènics
conservats in situ, o el gestor de la col·lecció quan es tracti d’aquests recursos conservats
ex situ.
En virtut d’això, l’autorització que preveu l’apartat anterior és reglada, i s’atorga en els
termes establerts per la comunitat autònoma de què es tracti, una vegada comprovada
l’adequació a la normativa d’aquests.
3. La Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació ha de publicar a la seva pàgina web un directori actualitzat amb les
autoritats competents a què es refereix aquest article. Aquesta Direcció General i les
autoritats esmentades han de cooperar per mantenir actualitzat el directori.
4. L’obtenció d’aquesta autorització d’accés no exonera el peticionari del recurs
fitogènic del compliment de qualsevol altre tipus de normativa que hi sigui aplicable.
5. L’autoritat competent de la comunitat autònoma en què es trobi el recurs o el
gestor de la col·lecció ex situ pot establir les condicions i limitacions que consideri
convenients o denegar l’accés als recursos fitogènics sol·licitats mitjançant una resolució
motivada.
6. Quan l’accés als recursos fitogènics s’efectuï en comunitats autònomes diferents,
s’ha d’obtenir el consentiment previ informat i establir les condicions mútuament acordades
en cadascuna d’aquestes.
7. La Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació ha de comunicar al punt focal nacional del Protocol de Nagoya, a
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través del sistema estatal d’informació sobre l’accés i la utilització dels recursos genètics i
dels coneixements tradicionals associats a Espanya i d’acord amb el Reial decret 124/2017,
de 24 de febrer, les autoritzacions d’accés emeses, amb l’objectiu de donar trasllat
d’aquesta informació al Centre d’Intercanvi d’Informació que preveu el Protocol de Nagoya.
Aquesta comunicació s’ha d’efectuar en el termini màxim d’un mes des que es concedeixi
l’autorització.
Subsecció 1a.
Article 9.

Procediment d’accés quan la utilització sigui amb finalitats de recerca no
comercial

Presentació i contingut de la sol·licitud d’accés.

1. La sol·licitud d’accés s’ha d’adreçar a la Direcció General de Produccions i Mercats
Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. El formulari de sol·licitud està
disponible a la seu electrònica del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i el seu
contingut mínim és el que estableix l’annex II d’aquest Reglament.
2. La sol·licitud d’accés s’ha d’acompanyar amb una declaració signada pel mateix
sol·licitant per la qual es comprometi, almenys, al següent:
a) Que no té la intenció d’utilitzar amb finalitats comercials els recursos fitogènics
l’accés dels quals sol·licita.
b) Que ha de sol·licitar una nova autorització d’accés per a la utilització amb finalitats
comercials quan en el transcurs de la recerca es produeixi una possible utilització amb
aquestes finalitats.
c) Que no pot facilitar el recurs fitogènic a cap persona no autoritzada i que, en tot
cas, la transmissió del recurs fitogènic a tercers s’ha de dur a terme en les mateixes
condicions que estableix la seva declaració responsable.
d) Que ha d’informar per escrit dels resultats finals de la recerca l’autoritat competent
que li ha atorgat l’accés en el termini d’un mes des de la conclusió dels resultats.
3. La sol·licitud d’accés s’ha de presentar a través de la seu electrònica del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, o en qualsevol de les formes electròniques que preveu
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en el cas de les persones jurídiques, en
aplicació de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En el cas de les persones
físiques, la sol·licitud es pot presentar en qualsevol de les formes que preveu l’article 16.4
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
En els dos casos, el formulari de sol·licitud també està disponible a les oficines
d’assistència en matèria de registres.
Article 10.

Tramitació i resolució.

1. La Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació pot sol·licitar informació addicional al sol·licitant durant tot el
procediment i sempre que consideri que la sol·licitud no està completa.
2. Una vegada revisades la sol·licitud i la declaració signada pel sol·licitant, s’ha de
sol·licitar un informe a l’autoritat competent designada per la comunitat autònoma o pel
gestor de la col·lecció, segons estableix l’article 8.2, que s’ha d’emetre en el termini d’un
mes. Aquest informe equival al consentiment previ informat i a les condicions mútuament
acordades que estableix l’article 7.
Si no s’emet l’informe en el termini assenyalat, en virtut de l’article 22 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, es pot suspendre el transcurs del termini màxim legal per resoldre el
procediment en un termini màxim de tres mesos. En cas que no es rebi l’informe en el
termini de suspensió esmentat, s’ha de prosseguir el procediment.
3. Una vegada rebut aquest informe, la Direcció General de Produccions i Mercats
Agraris ha d’atorgar l’autorització d’accés en un termini màxim de tres mesos des de la
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presentació de la sol·licitud. En aquest informe es poden exigir especificacions addicionals
a la distribució de beneficis que reflecteix la declaració de l’annex II.
4. En cas que no es resolgui ni es notifiqui en el termini que estableix l’apartat
anterior, s’entén que la sol·licitud ha estat estimada per silenci positiu.
5. En cas que el sol·licitant d’accés al recurs no estigui interessat en la proposta de
repartiment de beneficis inclosa en l’autorització d’accés, pot optar per la via d’accés per a
la utilització amb finalitats comercials, en la qual es negocia el repartiment de beneficis.
6. El contingut mínim de l’autorització d’accés, que recull l’annex III d’aquest
Reglament, s’ha d’ajustar al que disposen el Protocol de Nagoya i els seus mecanismes
de desplegament i ha d’incloure els termes de la distribució de beneficis.
7. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, contra la resolució d’autorització
de l’accés es pot interposar un recurs d’alçada davant la Secretaria General d’Agricultura
i Alimentació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d’un mes, d’acord
amb el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Subsecció 2a.

Procediment d’accés quan la utilització sigui amb finalitats comercials

Article 11. Presentació i contingut de la sol·licitud d’accés.
1. La sol·licitud d’accés s’ha d’adreçar a la Direcció General de Produccions i Mercats
Agraris. El formulari de sol·licitud està disponible a la seu electrònica del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i el seu contingut mínim és el que estableix l’annex IV
d’aquest Reglament.
2. Aquesta sol·licitud s’ha d’acompanyar amb el consentiment previ informat i amb
les condicions mútuament acordades que prèviament s’han sol·licitat a l’autoritat competent
que preveu l’article 8.
3. La sol·licitud d’accés s’ha de presentar a través de la seu electrònica del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, o en qualsevol de les formes electròniques que preveu
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en el cas de les persones jurídiques, en
aplicació de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En el cas de les persones
físiques, la sol·licitud es pot presentar en qualsevol de les formes que preveu l’article 16.4
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
En els dos casos, el formulari de sol·licitud també està disponible a les oficines
d’assistència en matèria de registres.
Article 12.

Tramitació i resolució.

1. La Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació pot sol·licitar informació addicional al sol·licitant durant tot el
procediment i sempre que consideri que la sol·licitud no està completa.
2. Les directrius per a l’establiment de les condicions mútuament acordades, inclosa
la distribució dels beneficis que derivin de la utilització dels recursos genètics, que aprovi
la Conferència Sectorial de Medi Ambient d’acord amb l’article 7.4 del Reial
decret 124/2017, de 24 de febrer, també són aplicables per a l’establiment de les condicions
mútuament acordades per als recursos fitogènics. Aquestes directrius, per a l’aplicació en
l’àmbit d’aquest Reglament, les ha d’aprovar la Comissió sobre l’Accés a què es refereix
l’article 18 d’aquest Reglament.
3. Una vegada rebuda la sol·licitud, la Direcció General de Produccions i Mercats
Agraris ha d’atorgar l’autorització d’accés en un termini màxim de sis mesos des de la
presentació de la sol·licitud.
4. En cas que no es resolgui ni es notifiqui en el termini que estableix l’apartat
anterior, s’entén que la sol·licitud ha estat estimada per silenci positiu.
5. El contingut mínim de l’autorització d’accés, que recull l’annex V d’aquest
Reglament, s’ha d’ajustar al que disposen el Protocol de Nagoya i els seus mecanismes
de desplegament i ha d’incloure els termes de la distribució de beneficis.
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6. La transmissió del recurs fitogènic a tercers s’ha de dur a terme en les mateixes
condicions que les establertes en l’autorització i d’acord amb les condicions mútuament
acordades. L’usuari, així com els possibles usuaris següents, sempre han d’indicar l’origen
espanyol del recurs fitogènic utilitzat i han d’informar la Direcció General de Produccions i
Mercats Agraris quan es produeixi alguna activitat comercial derivada de la utilització
d’aquest recurs fitogènic.
7. La informació confidencial facilitada per l’usuari s’ha de tractar tenint en compte el
que preveuen el Reglament (UE) núm. 511/2014 del Parlament Europeu i del Consell,
de 16 abril de 2014, i el Reglament d’execució (UE) 2015/1866 de la Comissió, de 13
d’octubre de 2015.
8. En l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, contra la resolució d’autorització
de l’accés es pot interposar un recurs d’alçada davant la Secretaria General d’Agricultura
i Alimentació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d’un mes, d’acord
amb el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Secció 3a. Procediment d’accés als recursos fitogènics que no es trobin sota l’àmbit
d’aplicació del Tractat internacional o que, tot i estar sota l’àmbit del Protocol de Nagoya,
presenten proximitat als recursos agrícoles o als recursos per a l’alimentació, i estiguin
vinculats amb pràctiques agrícoles
Article 13.

Accés i autoritats competents.

1. Aquest article desplega el procediment d’accés que preveu l’article 2.3.c) d’aquest
Reglament.
2. L’interessat ha de presentar la sol·licitud d’accés corresponent amb un caràcter
previ a l’accés.
3. L’autoritat competent d’accés l’ha de designar la comunitat autònoma en el territori
de la qual es trobi el recurs fitogènic sol·licitat, quan es tracti de recursos fitogènics
conservats in situ, o el gestor de la col·lecció, quan es tracti de recursos fitogènics
conservats ex situ. Aquesta autoritat competent és la mateixa que la que estableix l’article
5 per concedir l’ANTM.
4. L’autoritat competent d’accés, quan sigui procedent, ha d’atorgar un Acord de
transferència de material (ATM) per als recursos conservats in situ, en un termini màxim de
tres mesos, o ha de facilitar els recursos sol·licitats juntament amb l’ATM quan es tracti de
recursos conservats ex situ, en el termini d’un mes.
5. L’autoritat competent de la comunitat autònoma en què es trobi el recurs o el
gestor de la col·lecció ex situ pot establir les condicions i limitacions que consideri
convenients o denegar l’accés als recursos fitogènics mitjançant una resolució motivada.
6. El contingut de l’ATM ha de ser el que acordin l’autoritat competent i el sol·licitant.
7. Per accedir a recursos fitogènics conservats in situ, l’obtenció de l’ATM no exonera
el peticionari del compliment de qualsevol altra normativa que hi sigui aplicable.
8. L’autoritat competent d’accés ha de remetre una còpia de cada ATM concedit a la
Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació.
9. Si, en virtut de l’article 2.2, l’autoritat competent d’accés decideix facilitar els
recursos sol·licitats a través d’un ANTM, n’ha d’informar la Secretaria del Tractat
internacional i la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
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CAPÍTOL II
Mesures de control en relació amb la utilització dels recursos fitogènics
Article 14.

Control i seguiment de la utilització.

1. El seguiment i les mesures de compliment de la utilització dels recursos fitogènics
als quals s’hagi accedit sota el Tractat internacional s’ha de fer de conformitat amb el que
estableix l’ANTM.
2. El seguiment i les mesures de compliment de la utilització al Regne d’Espanya
dels recursos fitogènics, siguin espanyols o bé estrangers, així com dels coneixements
tradicionals associats amb aquests procedents d’un país tercer part del Protocol de
Nagoya, queda establert:
a) Pel Reglament (UE) núm. 511/2014, de 16 abril de 2014.
b) Pel Reglament d’execució (UE) 2015/1866 de la Comissió, de 13 d’octubre
de 2015.
c) Per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
d) Pel Reial decret 124/2017, de 24 de febrer.
Article 15.

Mesures de control en el cas d’accés d’acord amb el Tractat internacional.

Els sol·licitants d’inscripció de varietats en el Registre de varietats comercials o en el
Registre de varietats protegides per a l’obtenció de les quals s’hagin utilitzat recursos
fitogènics obtinguts mitjançant un ANTM n’han de presentar una còpia. L’autoritat
competent ha de comprovar que la varietat candidata es distingeix dels recursos fitogènics
utilitzats, incloses les seves denominacions.
Article 16. Accions específiques en relació amb les mesures de compliment d’acord amb
el Protocol de Nagoya i el Reglament (UE) núm. 511/2014 del Parlament Europeu i del
Consell, de 16 abril de 2014.
1. El titular d’una col·lecció interessat a incloure una col·lecció, o una part d’aquesta,
en el Registre de col·leccions de la Unió Europea, o quan se sol·liciti el reconeixement de
les millors pràctiques per la Comissió Europea en relació amb els recursos fitogènics, n’ha
d’informar prèviament la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, sense perjudici
de les competències que estableix el Reial decret 124/2017, de 24 de febrer.
2. Els sol·licitants d’inscripció de varietats en el Registre de varietats comercials o en
el Registre de varietats protegides per a l’obtenció de les quals s’hagin utilitzat recursos
fitogènics, o coneixements tradicionals associats amb aquests recursos coberts pel
Reglament (UE) núm. 511/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014,
han d’indicar en el formulari de sol·licitud que han complert l’obligació de presentar la
declaració de diligència deguda, i hi han d’aportar el número de registre que justifiqui la
presentació d’aquesta declaració de conformitat amb l’article 14.2 del Reial
decret 124/2017, de 24 de febrer.
3. L’autoritat competent ha de comprovar que la varietat candidata es distingeix dels
recursos fitogènics utilitzats, incloses les seves denominacions.
Article 17. Mesures de control en el cas d’accés a recursos que no es trobin sota l’àmbit
d’aplicació del Tractat internacional ni del Protocol de Nagoya.
1. Els sol·licitants d’inscripció de varietats en el Registre de varietats comercials o en
el Registre de varietats protegides per a l’obtenció de les quals s’hagin utilitzat recursos
fitogènics obtinguts mitjançant un ATM n’han de presentar una còpia.
2. L’autoritat competent ha de comprovar que la varietat candidata es distingeix dels
recursos fitogènics utilitzats, incloses les seves denominacions.
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CAPÍTOL III
Òrgan col·legiat
Article 18.

Comissió Nacional sobre l’Accés als Recursos Fitogènics.

1. Les administracions públiques competents han de cooperar i col·laborar per a
l’aplicació i el seguiment d’aquest Reglament, i, per fer-ho, s’estableix la Comissió Nacional
sobre l’Accés als Recursos Fitogènics, d’ara endavant, la Comissió sobre l’Accés.
2. La Comissió sobre l’Accés està adscrita a la Direcció General de Produccions i
Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
3. La Comissió sobre l’Accés està composta per:
a) Un president, que és el titular de la Sub-direcció General del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació que tingui assignada la competència en la matèria.
b) Un vicepresident, que actua en cas de vacant, absència o malaltia del president,
designat pel president d’entre els funcionaris del subgrup A1 pertanyents a la Sub-direcció
General a què es refereix el paràgraf anterior.
c) Un secretari, que és un funcionari del grup A pertanyent a la mateixa Sub-direcció
General, que és designat pel president.
d) Els vocals, nomenats pel president a proposta dels òrgans directius dels centres
esmentats a continuació o de les comunitats autònomes, per un període de cinc anys,
d’acord amb els criteris següents:
1r Un funcionari de la Sub-direcció General de Mitjans de Producció Agrícola i
l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
2n Un funcionari de la Sub-direcció General de Biodiversitat i Medi Natural del
Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
3r Un representant de les autoritats competents d’accés de cada comunitat
autònoma, designat per cadascuna d’aquestes autoritats.
4t Dos representants de l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i
Alimentària, que han de pertànyer al Centre Nacional de Recursos Fitogènics.
5è Un representant de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme.
Article 19.

Funcions i règim jurídic de la Comissió sobre l’Accés.

1. La Comissió sobre l’Accés té per finalitats la cooperació tècnica i la col·laboració
en les matèries pròpies d’aquest Reial decret i s’encarrega, almenys, de les funcions
següents:
a) La cooperació i col·laboració per a l’aplicació coherent en el territori nacional i el
seguiment d’aquest Reglament, per a la qual cosa s’ha de coordinar de manera adequada
amb les autoritats autonòmiques en la matèria.
b) Avaluar el grau de compliment del Tractat internacional i del Protocol de Nagoya
pel que fa als recursos fitogènics de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament, i proposar les
mesures necessàries per a la seva aplicació correcta.
c) Resoldre els dubtes que puguin sorgir a les autoritats competents d’accés respecte
al procediment que hagi de seguir una sol·licitud d’accés i totes les qüestions de gestió i
materials que se li sotmetin en ocasió dels diferents procediments per a l’accés.
d) Coordinar els processos i proporcionar assessorament a les organitzacions per
confirmar quins recursos fitogènics al Regne d’Espanya s’inclouen automàticament o
voluntàriament en el sistema multilateral del Tractat internacional, tenint en compte el que
estableix el Reial decret 199/2017, de 3 de març.
e) Donar a conèixer les obligacions que implica la ratificació del Tractat internacional
que han d’assumir els proveïdors i els usuaris de recursos fitogènics a Espanya, així com
l’obligació d’informar sobre les transferències de material pertanyents al sistema
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multilateral, tant la Secretaria del Tractat internacional com la Direcció General de
Produccions i Mercats Agraris.
f) Qualsevol altra de relacionada amb l’accés als recursos fitogènics per a l’agricultura
i l’alimentació i als conreats per a la utilització amb altres finalitats.
2. En les seves actuacions, aquesta Comissió ha d’estar en contacte amb el Comitè
sobre l’accés i la utilització dels recursos genètics i dels coneixements tradicionals
associats amb els recursos genètics a Espanya que estableix l’article 18 del Reial
decret 124/2017, de 24 de febrer, per garantir que l’aplicació d’aquest Reglament es porti
a terme en harmonia amb el que estableix el Reial decret anterior.
3. Així mateix, amb l’objectiu d’assessorar la Comissió sobre l’Accés, i en funció del
contingut de les matèries de què hagi de tractar, assisteixen a les reunions els convidats
que designi el president, directament o a proposta de qualsevol dels seus membres, que
hi tenen veu, però no vot.
4. El règim jurídic de la Comissió sobre l’Accés s’ha d’ajustar al que preveuen en
matèria d’òrgans col·legiats l’article 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, especialment pel que fa a la convocatòria de les sessions i
les actes.
5. La Comissió es reuneix totes les vegades que sigui necessari per al seu
funcionament correcte.
6. La Comissió pot aprovar les seves normes de funcionament, que s’han d’ajustar a
les previsions sobre òrgans col·legiats que conté la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, sobre
òrgans col·legiats, que preveu el règim de convocatòries, el quòrum necessari per a la
constitució de l’òrgan i per a l’adopció d’acords, així com tots els altres aspectes que siguin
necessaris.
7. La creació i el funcionament de la Comissió no comporten un increment de la
despesa i s’atenen amb els mitjans personals i materials de la Direcció General de
Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, sense que
pugui implicar un increment de retribucions o d’altres despeses de personal.
Específicament, no s’abona cap compensació als assessors o convidats ni als assistents
que no siguin personal de l’Administració, cas en què cal atenir-se al que disposa la
normativa sobre indemnitzacions per raó de servei quan sigui procedent la seva meritació.
CAPÍTOL IV
Foment de la conservació i la utilització sostenible dels recursos fitogènics i
mecanismes per protegir i promoure els drets dels agricultors
Article 20.

Procediment d’accés als recursos fitogènics per part dels agricultors.

1. Amb la finalitat de promoure la millora vegetal amb la participació dels agricultors,
l’ampliació de la base genètica a la seva disposició, així com el foment de varietats o
espècies infrautilitzades, locals i adaptades a condicions locals d’espècies agrícoles i
hortícoles, incloses varietats o espècies que siguin més resilients als impactes del canvi
climàtic, es faculta les col·leccions de recursos fitogènics per facilitar petites quantitats
d’aquests recursos als agricultors, amb la finalitat del conreu en la seva pròpia explotació,
sempre que no es tracti de varietats registrades.
2. Els recursos fitogènics només es poden subministrar a agricultors que estiguin
inscrits en el Registre general de la producció agrícola (REGEPA), establert mitjançant el
Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la
normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola.
3. Les quantitats de llavors que es poden facilitar per a cada espècie de les varietats
agrícoles i hortícoles s’han d’establir mitjançant un acord de la Comissió Nacional sobre
l’Accés als Recursos Fitogènics, a proposta dels responsables de les col·leccions. Una
vegada acordades, aquestes quantitats s’han de publicar a la pàgina web del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
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4. El sol·licitant ha d’adreçar la seva petició al responsable de la col·lecció
corresponent, de conformitat amb l’annex VI.
5. Els recursos sol·licitats s’han d’enviar en el termini d’un mes juntament amb un
document en què el receptor es compromet a no traspassar el material rebut, o una part
d’aquest, excepte quan es tracti d’altres agricultors i amb la mateixa finalitat. Se’n poden
establir les condicions i les limitacions que es considerin oportunes, o denegar-hi l’accés,
mitjançant una resolució motivada.
6. L’agricultor ha de recollir aquesta informació en el quadern d’explotació, d’acord
amb el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació
per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, i l’Ordre APA/326/2007, de 9
de febrer, per la qual s’estableixen les obligacions dels titulars d’explotacions agrícoles i
forestals en matèria de registre de la informació sobre l’ús de productes fitosanitaris.
Article 21. Inclusió de varietats de conservació i varietats desenvolupades per al conreu
en condicions determinades en el Registre de varietats comercials.
1. Per procedir a la producció i comercialització de varietats de conservació i varietats
desenvolupades per al conreu en condicions determinades, és necessari procedir a
inscriure-les en el Registre de varietats comercials.
2. Les condicions i els requisits que han de complir aquestes varietats per ser
inscrites són les que estableix el Reglament general del Registre de varietats comercials,
aprovat pel Reial decret 170/2011, d’11 de febrer. El procediment és el que estableix, a
aquests efectes, el títol III del Reglament esmentat.
3. Per dur a terme l’examen oficial de les varietats de conservació, és necessari el
lliurament de la mostra completa representativa de la varietat, les condicions de lliurament
de la qual s’han de publicar a la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
4. Per dur a terme l’examen oficial de les varietats desenvolupades per al conreu en
condicions determinades, és necessari el lliurament de la meitat de la mostra representativa
de la varietat, les condicions de lliurament de la qual, establertes per la Sub-direcció
General de Mitjans de Producció Agrícoles i l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals
(OEVV), s’han de publicar a la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
5. Les sol·licituds d’inscripció de varietats de conservació i de varietats
desenvolupades per al conreu en condicions determinades estan exemptes del pagament
de taxes d’acord amb el que preveu l’article 52.3 de la Llei 30/2006, 26 de juliol.
Article 22. Productors de varietats de conservació i varietats desenvolupades per al
conreu en condicions determinades.
1. Per a la producció d’aquest tipus de llavors, els productors únicament han de
complir els requisits que estableix la disposició final primera del Reial decret 170/2011, d’11
de febrer.
2. Aquests productors han d’estar autoritzats per la comunitat autònoma on radiqui la
seva seu social. L’autorització té efectes en tot el territori nacional.
3. La inscripció en el registre de les comunitats autònomes s’ha d’efectuar, per a
l’espècie o el grup d’espècies sol·licitades, d’acord amb aquesta nova categoria de
productor. Amb la inscripció de l’autorització en el registre s’adjudica al titular un codi de
registre individual que en facilita la identificació.
El codi de registre és únic per a cada titular i consta, almenys, dels dígits següents:
–
–
–
–

La identificació ES d’Espanya.
Dos dígits que identifiquen la comunitat autònoma que ha concedit l’autorització.
Dos dígits que identifiquen la província on té la seu social.
Quatre dígits per a la numeració identificativa del titular.

4. Les comunitats autònomes són les encarregades de donar d’alta aquests
productors en el Registre de productors de llavors com a «productors de llavors de varietats
de conservació i varietats desenvolupades per al conreu en condicions determinades», i

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 132

Dilluns 11 de maig de 2020

Secc. I. Pàg. 19

posteriorment es publiquen en el Registre nacional de productors, segons estableix l’article
7 del Reglament per a l’autorització i registre dels productors de llavors i plantes de viver i
la seva inclusió en el Registre nacional de productors, aprovat pel Reial decret 1891/2008,
de 14 de novembre.
5. Els serveis oficials de les comunitats autònomes han de comprovar que la
producció de llavors d’aquest tipus de varietats compleix els requisits que estableixen
aquest article i l’anterior.
Article 23. Promoció i protecció dels coneixements tradicionals associats amb els
recursos fitogènics.
1. Les administracions públiques han de preservar, mantenir i fomentar els
coneixements tradicionals que siguin d’interès per a la conservació i l’ús sostenible dels
recursos fitogènics, així com la realització de l’Inventari espanyol dels coneixements
tradicionals relatius a la diversitat agrícola rellevants per a la conservació i l’ús sostenible.
2. No es poden concedir drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els
coneixements tradicionals associats amb els recursos fitogènics que puguin comportar una
restricció de la utilització per part de les comunitats autònomes que els han anat utilitzant
i conservant.
CAPÍTOL V
Règim sancionador
Article 24.

Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que preveu aquest Reglament, hi és aplicable el règim
d’infraccions i sancions que preveuen, respectivament, els articles 80.1.v) i 81 de la
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, així com, si
s’escau, el títol VI de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de
recursos fitogènics, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre
que hi puguin concórrer.
ANNEX I
Contingut mínim de la sol·licitud d’accés als recursos fitogènics sota l’àmbit
d’aplicació del Tractat internacional
Part 1. Informació de l’usuari interessat.
1. Nom i cognoms:
2. DNI/NIF, passaport o document equivalent en cas d’estrangers:
3. 	Adreça completa:
4. Telèfon:
5. Correu electrònic:
6. El sol·licitant és (assenyaleu-ne un): Individual: Empresa: Organisme:
7. Si és una empresa o un organisme, a més, heu d’emplenar:
a) Nom:
b) NIF:
c) 	Adreça completa:
Part 2. Informació relativa als recursos fitogènics sol·licitats.
1.
2.

Descripció dels recursos fitogènics a recol·lectar:
Finalitat, justificació i objectius de l’accés:
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3. Ubicació en la qual s’ha de recol·lectar o col·lecció ex situ de la qual s’ha d’obtenir:
4. Dates previstes d’accés:
Lloc, data i signatura:
ANNEX II
Contingut mínim de la sol·licitud d’accés als recursos fitogènics quan la utilització
sigui amb finalitats de recerca no comercial i declaració en relació amb el
repartiment de beneficis (Protocol de Nagoya)
Part 1. Informació de l’usuari interessat.
1. Nom i cognoms:
2. DNI/NIF, passaport o document equivalent en cas d’estrangers:
3. 	Adreça completa:
4. Telèfon:
5. 	Correu electrònic:
6. El sol·licitant és (assenyaleu-ne un): Individual: Empresa: Organisme:
7. Si és una empresa o un organisme, a més, heu d’emplenar:
a) Nom:
b) NIF:
c) 	Adreça completa:
Part 2. Informació de la recerca no comercial.
1. Breu descripció (finalitat, justificació i objectius):
2. Programa previst de la recerca:
3. Institucions participants:
4. Beneficis esperats del projecte per a la conservació i l’ús sostenible de la
biodiversitat a Espanya:
Part 3. Accés a recursos fitogènics.
1. Descripció dels recursos fitogènics a recol·lectar:
2. Ubicació en la qual s’ha de recol·lectar o col·lecció ex situ de la qual s’ha d’obtenir:
3. Dates previstes d’accés:
4. Està previst dipositar una còpia del material en alguna col·lecció espanyola? (en
cas afirmatiu, indiqueu el nom de la col·lecció).
Part 4. Declaració de l’investigador o representant legal de l’empresa o del centre de
recerca.
Amb aquesta declaració, l’usuari interessat es compromet a:
1. no utilitzar els recursos fitogènics l’accés dels quals sol·licita amb finalitats
comercials;
2. sol·licitar una nova autorització d’accés als recursos fitogènics amb finalitats
comercials en cas que en el transcurs de la recerca es produeixi una possible utilització
amb una finalitat comercial, de conformitat amb la subsecció 2a de la secció 2a del capítol
I d’aquest Reglament;
3. no facilitar el recurs fitogènic a cap persona no autoritzada i que, en tot cas, la
transmissió del recurs fitogènic a tercers es faci en les mateixes condicions que aquesta
declaració responsable;
4. proveir un informe escrit amb els resultats finals de la recerca a l’autoritat
competent que m’atorga l’accés als recursos fitogènics.
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Lloc, data i signatura:
ANNEX III
Contingut mínim de l’autorització d’accés als recursos fitogènics quan la utilització
sigui amb finalitats de recerca no comercial (Protocol de Nagoya)
1. Autoritat competent d’accés:
2. Òrgan que presta el consentiment previ informat i estableix les condicions
mútuament acordades:
3. Número de referència de l’autorització, si escau:
4. Data en què s’atorga l’autorització:
5. Data d’expiració de l’autorització, si escau:
6. Dades de la persona física/institució de recerca/empresa usuària interessada a la
qual es concedeix l’autorització:
7. Aquesta autorització d’accés s’atorga com a mostra del consentiment previ
informat i que s’han convingut les condicions mútuament acordades per a la utilització amb
finalitats de recerca no comercial dels recursos fitogènics especificats a continuació per
portar a terme una recerca (indiqueu-hi el tipus i la finalitat de la recerca).
8. Recursos fitogènics coberts per l’autorització:
9. Descripció dels recursos fitogènics coberts per l’autorització:
10. Utilització per a la qual es concedeix l’autorització i limitacions: finalitats de
RECERCA NO COMERCIAL. Quan en el transcurs de la recerca es produeix una possible
utilització amb una finalitat comercial, s’ha de sol·licitar una nova sol·licitud d’utilització
amb finalitats comercials. Indiqueu sempre l’origen del recurs fitogènic utilitzat com a
espanyol.
11. Condicions per transferir el recurs fitogènic a tercers: no facilitar el recurs fitogènic
a cap persona no autoritzada i, en tot cas, la transmissió del recurs fitogènic a tercers s’ha
de fer en les mateixes condicions que les imposades en aquesta autorització i d’acord amb
la declaració responsable presentada per l’usuari interessat.
12. Proposta en relació amb el repartiment de beneficis.
ANNEX IV
Contingut mínim de la sol·licitud en relació amb l’accés als recursos fitogènics
quan la utilització sigui amb finalitats comercials (Protocol de Nagoya)
Part 1.

Informació del sol·licitant.

1. Nom i cognoms:
2. DNI/NIF, passaport o document equivalent en cas d’estrangers:
3. Adreça completa:
4. Telèfon, fax, correu electrònic:
5. El sol·licitant és (assenyaleu-ne un): Individual: Empresa: Organisme públic:
6. Si és una empresa o un organisme, a més, heu d’emplenar:
a) Nom:
b) NIF:
c) 	Adreça completa:
Part 2. Informació de la utilització.
1.
2.
3.
4.

Breu descripció de la utilització (finalitat, justificació i objectius):
Programa previst de la utilització:
Institucions participants:
Beneficis esperats.
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Part 3. Accés a recursos fitogènics.
1. Descripció dels recursos fitogènics a recol·lectar.
2. Ubicació en la qual s’ha de recol·lectar o col·lecció ex situ de la qual s’ha d’obtenir:
3. Dates previstes d’accés:
4. Està previst dipositar una còpia del material en alguna col·lecció espanyola? (en
cas afirmatiu, indiqueu el nom de la col·lecció).
Part 4. Consentiment informat previ i condicions mútuament acordades (adjunteu-los).
En cas que alguna de les informacions anteriors hagi de tenir un caràcter confidencial,
indiqueu-ho i justifiqueu-ho.
Lloc, data i signatura:
ANNEX V
Contingut mínim de l’autorització d’accés als recursos fitogènics quan la utilització
sigui amb finalitats comercials (Protocol de Nagoya)
1. Autoritat competent d’accés:
2. Òrgan que presta el consentiment previ informat i estableix les condicions
mútuament acordades:
3. Número de referència de l’autorització, si escau:
4. Data en què s’atorga l’autorització:
5. Data d’expiració de l’autorització, si escau:
6. Dades de la persona física/institució de recerca/empresa usuària interessada a la
qual es concedeix l’autorització:
7. Aquesta autorització d’accés s’atorga com a mostra del consentiment previ
informat i que s’han convingut les condicions mútuament acordades per a la utilització amb
finalitats comercials dels recursos genètics especificats a continuació per a la utilització
següent (indiqueu el tipus i la finalitat de la utilització).
8. Recursos fitogènics coberts per l’autorització:
9. Descripció dels recursos fitogènics coberts per l’autorització:
10. Utilització per a la qual es concedeix l’autorització i limitacions:
11. Finalitats COMERCIALS.
12. Compliment de les condicions mútuament acordades.
a) Indicar sempre l’origen del recurs fitogènic utilitzat com a espanyol.
b) Informar l’autoritat competent d’accés quan es produeixi alguna activitat comercial
derivada de la utilització del recurs genètic (sol·licitud de patents, registre i/o
comercialització de productes, etc.).
c) Informar dels beneficis nets obtinguts amb els productes esmentats per al càlcul i
la liquidació anual dels beneficis mentre la patent tingui validesa o el producte estigui
disponible en el mercat.
13. Condicions per transferir el recurs fitogènic a tercers: la transmissió del recurs
fitogènic a tercers s’ha de fer en les mateixes condicions que les imposades en aquesta
autorització i en les condicions mútuament acordades.
ANNEX VI
Formulari de peticions d’agricultors
Part 1. Informació de l’usuari Associació agrària.
1.
2.

Nom i cognoms de l’agricultor:
DNI/NIF, passaport o document equivalent en cas d’estrangers:
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3. 	Adreça completa:
4. Telèfon:
5. 	Correu electrònic:
6. El sol·licitant és (assenyaleu-ne un):
– Individual.
– Empresa.
– Organisme.
7.

Si és una empresa, Associació agrària, a més, ha d’emplenar:

a) Nom:
b) NIF:
c) 	Adreça completa:
8.

Codi del REGEPA:

Part 2. Material sol·licitat:
(Detalleu-lo de la manera més concreta possible: espècie/s, origen geogràfic, etc.)
Part 3. Comentaris:
El sotasignat declara que l’objectiu de la petició és per ser utilitzat directament per al
conreu en l’explotació pròpia, i es pot traspassar a altres agricultors per a les mateixes
finalitats.
Lloc, data i signatura:
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