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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
5321 Reial decret 541/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen diversos reials 

decrets en matèria de control i certificació de plantes de viver i altres materials 
de reproducció.

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, implica 
l’adopció de disposicions que revisen les llistes de plagues regulades no quarantenàries, 
així com les mesures per prevenir-ne la presència en els materials de reproducció i 
plançons corresponents.

Com a conseqüència d’aquesta revisió, s’ha procedit, en desplegament del Reglament 
esmentat, a la modificació de les directives de comercialització d’aquests materials per a 
les espècies vegetals afectades, mitjançant la Directiva d’execució (UE) 2020/177 de la 
Comissió, d’11 de febrer de 2020, que modifica les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 
68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE i 2002/57/CE del Consell, així com les 
directives 93/49/CEE i 93/61/CEE i les directives d’execució 2014/21/UE i 2014/98/UE de 
la Comissió, pel que fa a les plagues dels vegetals en llavors i altres materials de 
reproducció vegetal.

Una part d’aquestes directives s’havia transposat a l’ordenament jurídic espanyol 
mitjançant 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; el Reial decret 208/2003, de 21 de febrer, 
pel qual s’aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de vinya; 
el Reial decret 200/2000, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de control de 
la producció i comercialització dels materials de reproducció de les plantes ornamentals, i 
el Reial decret 27/2016, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de control i 
certificació de patata de sembra, que, per tant, s’han de modificar, per a la transposició de 
la Directiva esmentada, que té l’origen en el dit Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016.

D’altra banda, s’introdueix en 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, la possibilitat 
que els organismes oficials responsables puguin delegar en altres persones jurídiques. 
Aquesta possibilitat la preveia l’article 13.2 de la Directiva 2008/90/CE del Consell, de 29 
de setembre de 2008, relativa a la comercialització de materials de multiplicació de fruiters 
i de plançons de fruiter destinats a la producció fructícola.

S’introdueix, així mateix, en el Reial decret 929/1995, de 9 de juny, un annex 
(annex XV) en què s’estableixen els requisits per accedir a l’exclusió especial per a 
materials de multiplicació i plançons de fruiters destinats a proves o finalitats científiques i 
tasques de selecció, que regula l’article 3 del Reial decret esmentat.

Finalment, es deroguen el quadre 1 de l’annex VI del dit Reial decret 929/1995, de 9 
de juny, i l’epígraf VIII de l’Ordre d’1 de juliol de 1986, per la qual s’aprova el Reglament 
tècnic de control i certificació de plantes de viver de vinya, en què s’establien limitacions a 
la comercialització, que s’havia d’efectuar directament entre els viveristes i els clients, 
limitació que ha quedat obsoleta en les condicions actuals del mercat de planta de vinya.

Així mateix, es modifiquen tres reials decrets més que són concomitants amb l’anterior.
D’una banda, el Reial decret 200/2000, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament 

tècnic de control de la producció i comercialització dels materials de reproducció de les 
plantes ornamentals, es modifica: es fa una nova redacció de l’article 5.1.a) i de l’annex, i 
se’n suprimeixen els articles 4 i 5 bis.

D’altra banda, es modifica el Reial decret 208/2003, de 21 de febrer, pel qual s’aprova 
el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de vinya: es fa una nova 
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redacció de l’annex I –condicions referents al conreu– i de l’annex II –quant als materials 
de multiplicació.

Finalment, es modifiquen aspectes dels annexos del Reial decret 27/2016, de 29 de 
gener, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de control i certificació de patata de sembra, 
quant a les condicions mínimes que han de complir els conreus de patates de sembra i les 
condicions mínimes de qualitat dels lots de patates de sembra.

Aquesta norma troba acomodament en la disposició final segona de la Llei 30/2006, 
de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos fitogènics, que autoritza el Govern 
per dictar, en l’àmbit de les seves competències, totes les disposicions que siguin 
necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquesta Llei.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del títol competencial que recull la regla 13a de 
l’article 149.1 de la Constitució espanyola, per la qual s’atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica, excepte la regulació del material importat que es dicta a l’empara de la 
competència exclusiva en matèria de comerç exterior que preveu l’article 149.1.10a de la 
Constitució espanyola.

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 del dret europeu derivat que se segueixen per al 
Regne d’Espanya.

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 26 de maig de 2020,

DISPOSO:

Article primer. 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. S’introdueix el paràgraf següent a l’article 3:

«Les condicions per sol·licitar l’exclusió deguda als supòsits que reflecteixen els 
apartats a i b les recull l’annex XV.»

Dos. S’introdueix l’apartat 3r següent a l’article 5.h):

«3r Els organismes oficials responsables poden delegar, de conformitat amb la 
legislació nacional, perquè s’exerceixin sota la seva autoritat i el seu control les 
tasques que els assigna aquest Reial decret en qualsevol persona jurídica, de dret 
públic o privat, que, d’acord amb els seus estatuts aprovats oficialment, sigui 
responsable exclusivament de tasques específiques d’interès públic, sempre que ni 
aquesta persona jurídica ni els seus membres no obtinguin cap profit personal de les 
mesures que adoptin.»
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Tres. L’article 19 quater queda redactat de la manera següent:

«Article 19 quater. Requisits de sanitat per als materials CAC i estàndard.

1. S’ha de determinar, mitjançant una inspecció visual duta a terme pel 
proveïdor en les instal·lacions, els camps i els lots en la fase de producció, que els 
materials CAC i estàndard estan pràcticament lliures de les plagues que enumeren 
els annexos I, II i II bis per al gènere o l’espècie de què es tracti, excepte una 
indicació en contra en l’annex II quater.

El proveïdor ha de portar a terme mostrejos i assajos de la font identificada de 
materials o els materials CAC i estàndard per a les plagues que enumera l’annex II 
bis, de conformitat amb els requisits de l’annex II quater per al gènere o l’espècie i 
la categoria de què es tracti.

En cas de dubte sobre la presència de les plagues que enumera l’annex I, el 
proveïdor ha de portar a terme mostrejos i assajos de la font identificada de materials 
o materials CAC i estàndard de què es tracti.

Després de la fase de producció, els lots de materials de reproducció CAC i 
estàndard i de plançons de fruiters CAC i estàndard només es comercialitzen si, 
mitjançant una inspecció visual duta a terme pel proveïdor, es determina que estan 
lliures d’indicis o símptomes de les plagues que enumeren els annexos I, II i II bis.

El proveïdor ha d’aplicar les mesures destinades a garantir el compliment dels 
requisits de l’apartat 1, d’acord amb l’annex II quater per al gènere o l’espècie i la 
categoria de què es tracti.

2. L’apartat 1 no s’aplica als materials CAC i estàndard durant la 
criopreservació.»

Quatre. L’article 61 queda redactat de la manera següent:

«Article 61. Requisits de sanitat per a les plantes mare inicials i per als materials inicials.

1. S’ha de determinar, mitjançant una inspecció visual de les instal·lacions, els 
camps i els lots, que la planta mare inicial o els materials inicials estan lliures de les 
plagues que enumeren els annexos I, II i II bis, de conformitat amb els requisits de 
l’annex II quater per al gènere o l’espècie de què es tracti. La inspecció visual l’han 
de dur a terme l’organisme oficial responsable i, si s’escau, el proveïdor.

L’organisme oficial responsable i, si s’escau, el proveïdor, han de portar a terme 
mostrejos i assajos de la planta mare inicial o els materials inicials en relació amb les 
plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex II bis, de conformitat amb 
els requisits de l’annex II quater per al gènere o l’espècie i la categoria de què es tracti.

En cas de dubte sobre la presència de les plagues regulades no quarantenàries 
que enumera l’annex I, l’organisme oficial responsable i, si s’escau, el proveïdor, 
han de portar a terme mostrejos i assajos de la planta mare inicial o els materials 
inicials de què es tracti.

2. Pel que fa als mostrejos i assajos que preveu l’apartat 1, els estats membres 
han d’aplicar els protocols de l’OEPP o altres protocols reconeguts internacionalment. 
Quan no hi hagi aquests protocols, l’organisme oficial responsable ha d’aplicar els 
protocols pertinents establerts en l’àmbit nacional. En aquest cas, els estats 
membres, amb una sol·licitud prèvia, han de posar els protocols esmentats a 
disposició dels altres estats membres i de la Comissió.

L’organisme oficial responsable i, si s’escau, el proveïdor, han d’enviar les 
mostres a laboratoris acceptats oficialment per l’organisme oficial responsable.

3. En cas que els assajos donin un resultat positiu per a qualsevol de les 
plagues que enumeren els annexos I, II i II bis per al gènere o l’espècie de què es 
tracti, el proveïdor ha de retirar la planta mare inicial o els materials inicials infestats 
dels voltants d’altres plantes mare inicials i materials inicials d’acord amb l’article 54, 
apartat 3, o amb l’article 55, apartat 3, o ha de prendre les mesures oportunes 
d’acord amb l’annex II quater.
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4. Les mesures per garantir el compliment dels requisits de l’apartat 1 figuren 
en l’annex II quater per al gènere o l’espècie i la categoria de què es tracti.

5. L’apartat 1 no s’ha d’aplicar a les plantes mare inicials ni als materials inicials 
durant la criopreservació.»

Cinc. El títol de l’article 62 queda redactat de la manera següent:

«Requisits relatius al sòl per a les plantes mare inicials i per als materials 
inicials.»

Sis. L’article 67 queda redactat de la manera següent:

«Article 67. Requisits de sanitat per a les plantes mare de base i per als materials 
de base.

1. S’ha de determinar, mitjançant una inspecció visual de les instal·lacions, els 
camps i els lots, que la planta mare de base o els materials de base estan lliures de 
les plagues que enumeren els annexos I, II i II bis, de conformitat amb els requisits 
de l’annex II quater per al gènere o l’espècie de què es tracti. La inspecció visual 
l’han de dur a terme l’organisme oficial responsable i, si s’escau, el proveïdor.

L’organisme oficial responsable i, si s’escau, el proveïdor, han de portar a terme 
mostrejos i assajos de la planta mare de base o els materials de base per a les 
plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex II bis, de conformitat amb 
els requisits de l’annex II quater per al gènere o l’espècie i la categoria de què es tracti.

En cas de dubte sobre la presència de les plagues regulades no quarantenàries 
que enumera l’annex I, l’organisme oficial responsable i, si s’escau, el proveïdor, 
han de portar a terme mostrejos i assajos de la planta mare de base o els materials 
de base de què es tracti.

2. Pel que fa als mostrejos i assajos que preveu l’apartat 1, els estats membres 
han d’aplicar els protocols de l’OEPP o altres protocols reconeguts internacionalment. 
Quan no hi hagi aquests protocols, l’organisme oficial responsable ha d’aplicar els 
protocols pertinents establerts en l’àmbit nacional. En aquest cas, els estats 
membres, amb una sol·licitud prèvia, han de posar els protocols esmentats a 
disposició dels altres estats membres i de la Comissió.

L’organisme oficial responsable i, si s’escau, el proveïdor, han d’enviar les 
mostres a laboratoris acceptats oficialment per l’organisme oficial responsable.

3. En cas que els assajos donin un resultat positiu per a qualsevol de les 
plagues que enumeren els annexos I, II i II bis per al gènere o l’espècie de què es 
tracti, el proveïdor ha de retirar la planta mare de base o els materials de base 
infestats dels voltants d’altres plantes mare de base i materials de base d’acord amb 
l’article 66, apartat 7, o amb l’article 66, apartat 8, o ha de prendre les mesures 
oportunes d’acord amb l’annex II quater.

4. Les mesures per garantir el compliment dels requisits de l’apartat 1 figuren 
en l’annex II quater per al gènere o l’espècie i la categoria de què es tracti.

5. L’apartat 1 no s’ha d’aplicar a les plantes mare de base ni als materials de 
base durant la criopreservació.»

Set. El títol de l’article 68 queda redactat de la manera següent:

«Requisits relatius al sòl per a plantes mare de base i per als materials de base.»

Vuit. L’article 72 queda redactat de la manera següent:

«Article 72. Requisits de sanitat per a les plantes mare certificades i per als 
materials certificats.

1. S’ha de determinar, mitjançant una inspecció visual de les instal·lacions, 
els camps i els lots, que la planta mare certificada o els materials certificats estan 
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lliures de les plagues que enumeren els annexos I, II i II bis, de conformitat amb 
els requisits de l’annex II quater per al gènere o l’espècie de què es tracti. La 
inspecció visual l’han de dur a terme l’organisme oficial responsable i, si s’escau, 
el proveïdor.

L’organisme oficial responsable i, si s’escau, el proveïdor, han de portar a terme 
mostrejos i assajos de la planta mare certificada o els materials certificats per a les 
plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex II bis, de conformitat 
amb els requisits de l’annex II quater per al gènere o l’espècie i la categoria de què 
es tracti.

En cas de dubte sobre la presència de les plagues regulades no quarantenàries 
que enumera l’annex I, l’organisme oficial responsable i, si s’escau, el proveïdor, 
han de portar a terme mostrejos i assajos de la planta mare certificada o els 
materials certificats de què es tracti.

2. Pel que fa als mostrejos i assajos que preveu l’apartat 1, els estats membres 
han d’aplicar els protocols de l’OEPP o altres protocols reconeguts internacionalment. 
Quan no hi hagi aquests protocols, l’organisme oficial responsable ha d’aplicar els 
protocols pertinents establerts en l’àmbit nacional. En aquest cas, els estats 
membres, amb una sol·licitud prèvia, han de posar els protocols esmentats a 
disposició dels altres estats membres i de la Comissió.

L’organisme oficial responsable i, si s’escau, el proveïdor, han d’enviar les 
mostres a laboratoris acceptats oficialment per l’organisme oficial responsable.

3. En cas que els assajos donin un resultat positiu per a qualsevol de les 
plagues que enumeren els annexos I, II i II bis per al gènere o l’espècie de què es 
tracti, el proveïdor ha de retirar la planta mare certificada o els materials certificats 
infestats dels voltants d’altres plantes mare certificades i materials certificats, d’acord 
amb l’article 71, apartat 7, o amb l’article 71, apartat 8, o ha de prendre les mesures 
oportunes d’acord amb l’annex II quater.

4. Les mesures per garantir el compliment dels requisits de l’apartat 1 figuren 
en l’annex II quater per al gènere o l’espècie i la categoria de què es tracti.

5. L’apartat 1 no s’ha d’aplicar a les plantes mare certificades ni als materials 
certificats durant la criopreservació.»

Nou. El títol de l’article 73 queda redactat de la manera següent:

«Requisits relatius al sòl per a les plantes mare certificades i per als materials 
certificats.»

Deu. A l’article 73, apartat 2, el paràgraf tercer queda redactat de la manera següent:

«Excepte una indicació en contra, no s’han de sotmetre a mostreig ni a assaig 
els plançons de fruiter certificats.»

Onze. S’insereix l’article 73 bis següent:

«Article 73 bis. Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o 
l’àrea.

A més dels requisits de salubritat i relatius al sòl dels articles 19 quater, 60, 61, 
62, 67, 68, 72 i 73, els materials de reproducció i els plançons de fruiter s’han 
d’elaborar de conformitat amb els requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de 
producció o l’àrea que estableix l’annex II quater, amb la finalitat de limitar la 
presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex 
esmentat per al gènere o l’espècie de què es tracti.»
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Dotze. Els annexos I, II bis, II ter i II quater queden redactats de la manera següent:

«ANNEX I

Llista de plagues regulades no quarantenàries que requereixen una inspecció 
visual per determinar-ne la presència i, en cas de dubtes, un mostreig i assaig 
d’acord amb l’article 60, apartat 1, l’article 61, apartat 1, l’article 67, apartat 1, 

l’article 72, apartat 1, i l’article 19 quater, apartat 1

Gènere o espècie Plagues regulades no quarantenàries

Castanea sativa Mill. Fongs i oomicets
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes

Agent del mosaic del castanyer

Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf. Fongs i oomicets

Phytophthora citrophthora (R. E. Smith & E. H. Smith) Leonian [PHYTCO]

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Insectes i àcars

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Nematodes

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L. Bacteris

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) 
Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Fongs i oomicets

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Verticillium alboatrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Insectes i àcars

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. i Pyrus L. Bacteris

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]
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Gènere o espècie Plagues regulades no quarantenàries

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Fongs i oomicets

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium alboatrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Insectes i àcars

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Nematodes

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L. Bacteris

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Fongs i oomicets

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Insectes i àcars

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Nematodes

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes

Agent del mosaic de la figuera [FGM000]
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Fragaria L. Bacteris

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fongs i oomicets

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Rhizoctonia fragariae Hussain & W. E. McKeen [RHIZFR]

Verticillium alboatrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Insectes i àcars

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Nematodes

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Clover phyllody Phytoplasma [PHYP03]

Fitoplasma de la malaltia multiplicadora de la maduixa (PHYP75)

Juglans regia L. Bacteris

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Fongs i oomicets

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Insectes i àcars

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
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Malus Mill. Bacteris

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Fongs i oomicets

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]
Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]
Verticillium alboatrum Reinke & Berthold [VERTAA]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Insectes i àcars

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA] Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Nematodes

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L. Bacteris

Pseudomonas syringae pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Nematodes

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes

Virus associat a l’esgrogueïment de les fulles de l’olivera [OLYAV0]
Virus associat a l’esgrogueïment de les venes de l’olivera [OVYAV0]
Virus associat al clapejat groc i deteriorament de l’olivera [OYMDAV]

Pistacia vera L. Fongs i oomicets

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]
Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]
Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Nematodes

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]
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Prunus domestica L. i Prunus 
dulcis (Miller) Webb Bacteris

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie 
[PSDMMP]

Fongs i oomicets

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Insectes i àcars

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Nematodes

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L. Bacteris

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie 
[PSDMMP]
Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]
Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Fongs i oomicets

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Insectes i àcars

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Nematodes

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. i Prunus cerasus L. Bacteris

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie 
[PSDMMP]

Fongs i oomicets

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Insectes i àcars

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
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Nematodes

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch i 
Prunus salicina Lindley Bacteris

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie 
[PSDMMP]
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye 
& Wilkie [PSDMPE]

Fongs i oomicets

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Insectes i àcars

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Nematodes

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]
Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood [MELGIN]
Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L. Fongs i oomicets

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]
Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]
Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Insectes i àcars

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]
Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]
Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]
Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Nematodes
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes
Agent del mosaic de l’Aucuba i agent de l’esgrogueïment de la grosella negra 
combinats

Rubus L. Bacteris

Agrobacterium spp. Conn. [1AGRBG]
Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]
Fongs i oomicets
Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]
Insectes i àcars
Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 150  Dimecres 27 de maig de 2020  Secc. I. Pàg. 12

Gènere o espècie Plagues regulades no quarantenàries

Vaccinium L. Bacteris

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
Fongs i oomicets
Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]
Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

ANNEX II bis

Llista de plagues regulades no quarantenàries que requereixen una inspecció 
visual per determinar-ne la presència i, si s’escau, un mostreig i assaig d’acord 
amb l’article 60, apartats 2 i 4, l’article 61, apartat 1, l’article 67, apartat 1, 

l’article 72, apartat 1, l’article 19 quater, apartat 1, i l’annex IV

Gènere o espècie Plagues regulades no quarantenàries

Citrus L., Fortunella Swingle i 
Poncirus Raf. Bacteris

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Fongs i oomicets

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes

Agent de la cristacortis dels cítrics [CSCC00]
Viroide de l’exocortis dels cítrics [CEVD00]
Agent de la impietratura dels cítrics [CSI000]
Virus del tacat foliar dels cítrics [CLBV00]
Virus de la psoriasi dels cítrics [CPSV00]
Virus de la tristesa dels cítrics [CTV000] (soques de la UE)
Virus de la variegació dels cítrics [CVV000]
Viroide del nanisme del llúpol [HSVD00]

Corylus avellana L. Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes

Virus del mosaic de la pomera [APMV00]

Cydonia oblonga Mill. Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes

Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]
Agent de la fusta gomosa de la pomera [ARW000]
Virus de la fusta solcada de la pomera [ASGV00]
Virus de la fusta estriada de la pomera [ASPV00]
Agent de la necrosi de l’escorça de la perera [PRBN00]
Agent de les esquerdes de l’escorça de la perera [PRBS00]
Viroide dels xancres pustulosos de la perera [PBCVD0]
Agent de l’escorça aspra de la perera [PRRB00]
Agent de les pústules grogues del codony [ARW000]

Fragaria L. Bacteris

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]
Fongs i oomicets
Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]
Phytophthora fragariae C. J. Hickman [PHYTFR]
Nematodes
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]
Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]
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Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes
Virus del mosaic de l’Arabis [ARMV00]
Virus de les taques anulars de la gerdera [RPRSV0]
Virus de l’arrugat de la maduixa [SCRV00]
Virus latent de les taques anulars de la maduixa [SLRSV0]
Virus de la clorosi marginal del maduixerar [SMYEV0]
Virus del mosaic de la maduixa [SMOV00]
Virus de la necrosi de les venes de la maduixa [SVBV00]
Virus de la taca negra del tomàquet [TBRV00]

Juglans regia L. Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes

Virus de l’enrotllament de la fulla del cirerer [CLRV00]

Malus Mill.

Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes
Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]
Viroide del clotet de la poma [ADFVD0]
Agent de la branca xata de la pomera [AFL000]
Virus del mosaic de la pomera [APMV00]
Agent de la fusta gomosa de la pomera [ARW000]
Viroide de la pell cicatritzada de la poma [ASSVD0]
Agent de la fissura en estrella de la pomera [APHW00]
Virus de la fusta solcada de la pomera [ASGV00]
Virus de la fusta estriada de la pomera [ASPV00]
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]
Malalties dels fruits: fruit atrofiat [APCF00], arrugat verd [APGC00], malaltia 
de Ben Davis, pell rugosa [APRSK0], fissura en estrella, anell rovellat 
[APLP00], carúncula rovellada

Olea europaea L.

Fongs i oomicets
Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]
Virus, viroides, malalties víriques similars i fitoplasmes
Virus del mosaic de l’Arabis [ARMV00]
Virus de l’enrotllament de la fulla del cirerer [CLRV00]
Virus latent de les taques anulars de la maduixa [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bacteris
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes
Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]
Virus del mosaic de la pomera [APMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Virus de la verola de la prunera [PPV000]
Virus del nanisme de la prunera [PDV000]
Virus dels anells necròtics de Prunus [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Bacteris
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes
Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]
Virus del mosaic de la pomera [APMV00]
Virus latent de l’albercoc [ALV000]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Virus de la verola de la prunera [PPV000]
Virus del nanisme de la prunera [PDV000]
Virus dels anells necròtics de Prunus [PNRSV0]
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Prunus avium L. i Prunus cerasus L.

Bacteris
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes
Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]
Virus del mosaic de la pomera [APMV00]
Virus del mosaic de l’Arabis [ARMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Virus del clapejat anular del cirerer [CGRMV0]
Virus de l’enrotllament de la fulla del cirerer [CLRV00]
Virus del clapejat de la fulla del cirerer [CMLV00]
Virus de la taca rovellada de la fulla del cirerer [CRNRM0]
Virus de la cirera petita 1 i 2 [LCHV10], [LCHV20]
Virus de la verola de la prunera [PPV000]
Virus del nanisme de la prunera [PDV000]
Virus dels anells necròtics de Prunus [PNRSV0]
Virus de les taques anulars de la gerdera [RPRSV0]
Virus latent de les taques anulars de la maduixa [SLRSV0]
Virus de la taca negra del tomàquet [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus 
salicina Lindley i altres espècies 
de Prunus L. sensibles al virus de 
la verola de la prunera en el cas 
dels híbrids de Prunus L.

Bacteris
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes
Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]
Virus del mosaic de la pomera [APMV00]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Virus latent de les taques anulars de l’amla [MLRSV0]
Virus de la verola de la prunera [PPV000]
Virus del nanisme de la prunera [PDV000]
Virus dels anells necròtics de Prunus [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Bacteris
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]
Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes
Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]
Virus del mosaic de la pomera [APMV00]
Virus latent de l’albercoc [ALV000]
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]
Viroide del mosaic latent del presseguer [PLMVD0]
Virus de la verola de la prunera [PPV000]
Virus del nanisme de la prunera [PDV000]
Virus dels anells necròtics de Prunus [PNRSV0]
Virus latent de les taques anulars de la maduixa [SLRSV0]

Pyrus L.

Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes
Virus de les taques cloròtiques de la pomera [ACLSV0]
Agent de la fusta gomosa de la pomera [ARW000]
Virus de la fusta solcada de la pomera [ASGV00]
Virus de la fusta estriada de la pomera [ASPV00]
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]
Agent de la necrosi de l’escorça de la perera [PRBN00]
Agent de les esquerdes de l’escorça de la perera [PRBS00]
Viroide dels xancres pustulosos de la perera [PBCVD0]
Agent de l’escorça aspra de la perera [PRRB00]
Agent de les pústules grogues del codony [ARW000]

Ribes L.

Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes
Virus del mosaic de l’Arabis [ARMV00]
Virus de la reversió viròtica del groseller [BRAV00]
Virus del mosaic del cogombre [CMV000]
Virus associat a la necrosi de les venes de la grosella espinosa [GOVB00]
Virus de les taques anulars de la gerdera [RPRSV0]
Virus latent de les taques anulars de la maduixa [SLRSV0]
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Rubus L.

Fongs i oomicets
Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]
Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes
Virus del mosaic de la pomera [APMV00]
Virus del mosaic de l’Arabis [ARMV00]
Virus de la necrosi de la gerdera negra [BRNV00]
Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]
Virus del mosaic del cogombre [CMV000]
Virus del nanisme arbustiu de la gerdera [RBDV00]

Virus del clapejat de la fulla de la gerdera [RLMV00]
Virus de les taques anulars de la gerdera [RPRSV0]
Virus de la clorosi dels nervis de la gerdera [RVCV00]
Taca groga de la gerdera [RYS000]
Virus de la taca groga de Rubus [RYNV00]
Virus latent de les taques anulars de la maduixa [SLRSV0]
Virus de la taca negra del tomàquet [TBRV00]

Vaccinium L.

Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes
Ophiovirus associat al mosaic del nabiu [BLMAV0]
Virus de les taques anulars vermelles del nabiu [BRRV00]
Virus del brunyiment necròtic del nabiu [BLSCV0]
Virus del xoc del nabiu [BLSHV0]
Virus formador de cordonets del nabiu [BSSV00]
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]
Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
Fitoplasma de la floració falsa del nabiu vermell [PHYPFB]

ANNEX II TER

Llista de plagues regulades no quarantenàries la presència de les quals en el 
sòl preveuen l’article 62, apartats 1 i 2, l’article 68, apartats 1 i 2, i l’article 73, 

apartats 1 i 2

Gènere o espècie Plagues regulades no quarantenàries

Fragaria L. Nematodes

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L. Nematodes

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L. Nematodes

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L. Nematodes

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. i Prunus cerasus L. Nematodes

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
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Prunus domestica L., Prunus 
persica (L.) Batsch i Prunus 
salicina Lindley

Nematodes

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L. Nematodes

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L. Nematodes

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]
Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

ANNEX II quater

Requisits relatius a les mesures, per gèneres o espècies i per categoria, 
d’acord amb l’article 61, apartat 4, l’article 67, apartat 4, l’article 72, apartat 4, i 

l’article 19 quater, apartat 2

Els materials de reproducció han de complir els requisits relatius a les plagues 
quarantenàries de la Unió i les plagues quarantenàries de zones protegides que 
inclouen els actes d’execució adoptats d’acord amb el Reglament (UE) 2016/2031, 
així com les mesures adoptades d’acord amb l’article 30, apartat 1, d’aquest mateix 
Reglament.

A més, han de complir els requisits següents, per gèneres o espècies i per 
categoria:

1. Castanea sativa Mill.

a) Totes les categories.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de portar a terme un cop l’any. 

Mostreig i assaig

S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex I.

b) Categoria inicial.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

En cas que s’autoritzi una excepció per produir materials inicials en el camp en 
condicions que no siguin a prova d’insectes, de conformitat amb la Decisió 
d’execució (UE) 2017/925 de la Comissió, s’han d’aplicar els requisits següents 
relatius a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:

i) els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Cryphonectria 
parasitica (Murrill) Barr, o
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ii) des de l’inici de l’últim cicle de vegetació complet, no s’han observat 
símptomes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr en l’indret de producció dels 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial.

c) Categoria de base.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Cryphonectria 
parasitica (Murrill) Barr, o

ii) des de l’inici de l’últim cicle de vegetació complet, no s’han observat 
símptomes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr en l’indret de producció dels 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base.

d) Categories certificada i CAC.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories certificada 
i CAC es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de 
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, o

ii) des de l’inici de l’últim cicle de vegetació complet, no s’han observat 
símptomes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr en l’indret de producció dels 
materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories certificada i CAC, o

iii) s’han arrencat els materials de reproducció i plançons de fruiter de les 
categories certificada i CAC que presentaven símptomes de Cryphonectria parasitica 
(Murrill) Barr, la resta de materials de reproducció i plançons de fruiter s’inspeccionen 
cada setmana i, durant almenys tres setmanes abans de la seva expedició, no s’han 
observat símptomes en l’indret de producció.

2. Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

a) Categoria inicial.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de portar a terme dues vegades l’any.

Mostreig i assaig.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig i assaig cada any en 
relació amb la presència de Spiroplasma citri Saglio et al. Cada planta mare inicial 
ha de ser objecte de mostreig i assaig tres anys després de la seva acceptació com 
a planta mare inicial, i posteriorment cada tres anys, en relació amb la presència del 
virus de la tristesa dels cítrics (soques de la UE).

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig i assaig sis anys després 
de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada sis anys, en 
relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera 
l’annex II diferents del virus de la tristesa dels cítrics (soques de la UE) i de 
Spiroplasma citri Saglio et al., així com en cas de dubtes relatius a la presència de 
les plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex I.

b) Categoria de base.

Inspecció visual.

S’han de portar a terme inspeccions visuals dues vegades l’any en relació amb 
el virus de la tristesa dels cítrics (soques de la UE), Spiroplasma citri Saglio et al. i 
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. S’han de portar a 
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terme inspeccions visuals un cop l’any en relació amb totes les plagues regulades 
no quarantenàries que enumeren els annexos I i II diferents del virus de la tristesa 
dels cítrics (soques de la UE), Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus 
tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Mostreig i assaig.

Cada planta mare de base que s’hagi mantingut en instal·lacions a prova 
d’insectes ha de ser objecte de mostreig i assaig cada tres anys en relació amb la 
presència del virus de la tristesa dels cítrics (soques de la UE). Una porció 
representativa de les plantes mare de base ha de ser objecte de mostreig i assaig 
cada tres anys en relació amb la presència de Spiroplasma citri Saglio et al.

Una porció representativa de les plantes mare de base que no s’hagin mantingut 
en instal·lacions a prova d’insectes ha de ser objecte de mostreig i assaig cada any 
en relació amb la presència del virus de la tristesa dels cítrics (soques de la UE) i 
Spiroplasma citri Saglio et al., amb la finalitat que totes les plantes mare s’hagin 
sotmès a assaig en un interval de dos anys. En cas que els assajos del virus de la 
tristesa dels cítrics (soques de la UE) donin un resultat positiu, han de ser objecte 
de mostreig i assaig totes les plantes mare de base de l’indret de producció. Una 
porció representativa de les plantes mare de base que no s’hagin mantingut en 
instal·lacions a prova d’insectes ha de ser objecte de mostreig i assaig cada sis 
anys, sobre la base d’una avaluació del risc d’infecció de les plantes esmentades, 
en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que 
enumeren els annexos I i II diferents del virus de la tristesa dels cítrics (soques de 
la UE) i de Spiroplasma citri Saglio et al.

c) Categoria certificada.

Inspecció visual.

S’han de portar a terme inspeccions visuals dues vegades l’any en relació amb 
el virus de la tristesa dels cítrics (soques de la UE), Spiroplasma citri Saglio et al. i 
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. S’han de portar a 
terme inspeccions visuals un cop l’any en relació amb totes les plagues regulades 
no quarantenàries que enumeren els annexos I i II diferents del virus de la tristesa 
dels cítrics (soques de la UE), Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus 
tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Mostreig i assaig.

Una porció representativa de les plantes mare certificades que s’hagin mantingut 
en instal·lacions a prova d’insectes ha de ser objecte de mostreig i assaig cada 
quatre anys en relació amb la presència del virus de la tristesa dels cítrics (soques 
de la UE), amb la finalitat que totes les plantes mare s’hagin sotmès a assaig en un 
interval de vuit anys.

Una porció representativa de les plantes mare certificades que no s’hagin 
mantingut en instal·lacions a prova d’insectes ha de ser objecte de mostreig i 
assaig cada any en relació amb la presència del virus de la tristesa dels cítrics 
(soques de la UE), amb la finalitat que totes les plantes mare s’hagin sotmès a 
assaig en un interval de tres anys. Una porció representativa de les plantes mare 
certificades que no s’hagin mantingut en instal·lacions a prova d’insectes ha de ser 
objecte de mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues 
que enumeren els annexos I i II diferents del virus de la tristesa dels cítrics (soques 
de la UE).

En cas que els assajos del virus de la tristesa dels cítrics (soques de la UE) 
donin un resultat positiu, han de ser objecte de mostreig i assaig totes les plantes 
mare certificades de l’indret de producció.
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d) Categories de base i certificada.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i 
certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del 
virus de la tristesa dels cítrics (soques de la UE), Spiroplasma citri Saglio et al. i 
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, o

ii) durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Spiroplasma citri Saglio et al. ni de Plenodomus tracheiphilus (Petri) 
Gruyter, Aveskamp & Verkley en els materials de reproducció i plançons de fruiter 
de les categories de base i certificada que s’han conreat en instal·lacions a prova 
d’insectes, i els materials s’han sotmès a mostreig i assaig aleatoris en relació 
amb el virus de la tristesa dels cítrics (soques de la UE) abans de la seva 
comercialització, o

iii) durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Spiroplasma citri Saglio et al. ni de Plenodomus tracheiphilus (Petri) 
Gruyter, Aveskamp & Verkley en els materials de reproducció i plançons de fruiter de 
la categoria certificada que no s’han conreat en instal·lacions a prova d’insectes, i 
una porció representativa dels materials s’ha sotmès a mostreig i assaig en relació 
amb el virus de la tristesa dels cítrics (soques de la UE) abans de la seva 
comercialització, o

iv) en el cas dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria 
certificada que no s’han conreat en instal·lacions a prova d’insectes:

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ni de 
Spiroplasma citri Saglio et al. en més del 2% dels materials de reproducció i 
plançons de fruiter de la categoria certificada en l’indret de producció, i s’han 
arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons de 
fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants, i

– una porció representativa dels materials de reproducció i plançons de fruiter de 
la categoria certificada s’ha sotmès a mostreig i assaig en relació amb el virus de la 
tristesa dels cítrics (soques de la UE) abans de la seva comercialització i, durant 
l’última temporada de creixement completa, no més del 2% dels materials de 
reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada en l’indret de producció ha 
donat un resultat positiu; s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials 
de reproducció i plançons de fruiter; els materials de reproducció i plançons de fruiter 
dels voltants s’han sotmès a mostreig i assaig aleatoris, i s’han arrencat i destruït 
immediatament tots els que han donat un resultat positiu.

e) Categoria CAC.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de portar a terme un cop l’any.

Mostreig i assaig.

Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC s’han 
d’obtenir d’una font identificada que, després de ser sotmesa a inspecció visual, 
mostreig i assaig, s’hagi considerat lliure de les plagues regulades no quarantenàries 
que enumera l’annex II.

Una porció representativa dels materials procedents d’una font identificada que 
s’hagi mantingut en instal·lacions a prova d’insectes ha de ser objecte de mostreig i 
assaig cada vuit anys en relació amb la presència del virus de la tristesa dels cítrics 
(soques de la UE).
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Una porció representativa dels materials procedents d’una font identificada que 
no s’hagi mantingut en instal·lacions a prova d’insectes ha de ser objecte de 
mostreig i assaig cada tres anys en relació amb la presència del virus de la tristesa 
dels cítrics (soques de la UE).

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus de la 
tristesa dels cítrics (soques de la UE), Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus 
tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, o

ii) durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Spiroplasma citri Saglio et al. ni de Plenodomus tracheiphilus (Petri) 
Gruyter, Aveskamp & Verkley en els materials de reproducció i plançons de fruiter de 
la categoria CAC que s’han conreat en instal·lacions a prova d’insectes, i els 
materials s’han sotmès a mostreig i assaig aleatoris en relació amb el virus de la 
tristesa dels cítrics (soques de la UE) abans de la seva comercialització, o

iii) durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Spiroplasma citri Saglio et al. ni de Plenodomus tracheiphilus (Petri) 
Gruyter, Aveskamp & Verkley en els materials de reproducció i plançons de fruiter de 
la categoria CAC que no s’han conreat en instal·lacions a prova d’insectes, s’han 
arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants i 
una porció representativa dels materials s’ha sotmès a mostreig i assaig en relació 
amb el virus de la tristesa dels cítrics (soques de la UE) abans de la seva 
comercialització, o

iv) en el cas dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria 
CAC que no s’han conreat en instal·lacions a prova d’insectes:

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Spiroplasma citri Saglio et al. ni de Plenodomus tracheiphilus (Petri) 
Gruyter, Aveskamp & Verkley en més del 2% dels materials de reproducció i 
plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de producció, i s’han arrencat i 
destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons de fruiter, així 
com totes les plantes simptomàtiques dels voltants, i

– una porció representativa dels materials de reproducció i plançons de 
fruiter de la categoria CAC s’ha sotmès a mostreig i assaig en relació amb el 
virus de la tristesa dels cítrics (soques de la UE) abans de la seva comercialització 
i, durant l’última temporada de creixement completa, no més del 2% dels 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de 
producció ha donat un resultat positiu; s’han arrencat i destruït immediatament 
aquests materials de reproducció i plançons de fruiter; els materials de 
reproducció i plançons de fruiter dels voltants s’han sotmès a mostreig i assaig 
aleatoris, i s’han arrencat i destruït immediatament tots els que han donat un 
resultat positiu.

3. Corylus avellana L.

Totes les categories.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme un cop l’any.

Mostreig i assaig.

S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II.
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4. Cydonia oblonga Mill.

a) Totes les categories.

Inspecció visual.

Durant l’última temporada de creixement completa s’han de portar a terme 
inspeccions visuals en relació amb Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. S’han de 
portar a terme inspeccions visuals un cop l’any en relació amb totes les plagues 
regulades no quarantenàries diferents d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

b) Categoria inicial.

Mostreig i assaig.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig i assaig quinze anys 
després de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada quinze 
anys, en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que 
enumera l’annex II diferents de les malalties similars a les víriques i dels viroides i 
en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries 
que enumera l’annex I.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

En cas que s’autoritzi una excepció per produir materials inicials en el camp en 
condicions que no siguin a prova d’insectes, de conformitat amb la Decisió 
d’execució (UE) 2017/925 de la Comissió, s’han d’aplicar els requisits següents 
relatius a Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

i) els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures d’Erwinia 
amylovora (Burrill) Winslow et al., o

ii) durant l’última temporada de creixement completa s’han inspeccionat els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament tots els materials de reproducció 
i plançons de fruiter que presentaven símptomes d’Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al., així com totes les plantes hoste dels voltants.

c) Categoria de base.

Mostreig i assaig.

Una porció representativa de les plantes mare de base ha de ser objecte de 
mostreig i assaig cada quinze anys, sobre la base d’una avaluació del risc d’infecció 
de les plantes esmentades, en relació amb la presència de les plagues regulades no 
quarantenàries que enumera l’annex II diferents de les malalties similars a les 
víriques i dels viroides i en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues 
regulades no quarantenàries que enumera l’annex I.

d) Categoria certificada.

Mostreig i assaig.

Una porció representativa de les plantes mare certificades ha de ser objecte de 
mostreig i assaig cada quinze anys, sobre la base d’una avaluació del risc d’infecció 
de les plantes esmentades, en relació amb la presència de les plagues regulades no 
quarantenàries que enumera l’annex II diferents de les malalties similars a les 
víriques i dels viroides i en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues 
regulades no quarantenàries que enumera l’annex I.
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Els plançons de fruiter certificats han de ser objecte de mostreig i assaig en cas 
de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que 
enumeren els annexos I i II.

e) Categories de base i certificada.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i 
certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures 
d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., o

ii) durant l’última temporada de creixement completa s’han inspeccionat els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i certificada 
en l’indret de producció, i s’han arrencat i destruït immediatament tots els materials 
de reproducció i plançons de fruiter que presentaven símptomes d’Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al., així com totes les plantes hoste dels voltants.

f) Categoria CAC.

Mostreig i assaig.

S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures d’Erwinia 
amylovora (Burrill) Winslow et al., o

ii) durant l’última temporada de creixement completa s’han inspeccionat els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament tots els materials de reproducció 
i plançons de fruiter que presentaven símptomes d’Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al., així com totes les plantes hoste dels voltants.

5. Ficus carica L.

Totes les categories.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de portar a terme un cop l’any.

Mostreig i assaig.

S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex I.

6. Fragaria L.

a) Totes les categories.

Inspecció visual.

Durant la temporada de creixement s’han de portar a terme inspeccions visuals 
dues vegades l’any. S’ha de fer la inspecció visual del fullatge de Fragaria L. en 
relació amb la presència de Phytophthora fragariae C. J. Hickman.

En el cas dels materials de reproducció i plançons de fruiter produïts per 
micropropagació que es mantinguin durant un període inferior a tres mesos, només 
és necessària una inspecció visual durant el període esmentat.
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b) Categoria inicial.

Mostreig i assaig.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig i assaig un any després 
de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment una vegada per 
temporada de creixement, en relació amb la presència de les plagues regulades no 
quarantenàries que enumera l’annex II i en cas de dubtes relatius a la presència de 
les plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex I.

c) Categoria de base.

Mostreig i assaig.

Una mostra representativa de les arrels s’ha de sotmetre a mostreig i assaig 
quan hi hagi símptomes de Phytophthora fragariae C. J. Hickman en el fullatge. S’ha 
de fer un mostreig i assaig quan els símptomes del virus del mosaic de l’Arabis, el 
virus de les taques anulars de la gerdera, el virus de l’arrugat de la maduixa, el virus 
latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la clorosi marginal del 
maduixerar, el virus de la necrosi de les venes de la maduixa o el virus de la taca 
negra del tomàquet no siguin clars mitjançant una inspecció visual. S’ha de fer un 
mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades 
no quarantenàries que enumeren els annexos I i II diferents del virus del mosaic de 
l’Arabis, Phytophthora fragariae C. J. Hickman, el virus de les taques anulars de la 
gerdera, el virus de l’arrugat de la maduixa, el virus latent de les taques anulars de 
la maduixa, el virus de la clorosi marginal del maduixerar, el virus de la necrosi de 
les venes de la maduixa o el virus de la taca negra del tomàquet.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Phytophthora fragariae C. J. Hickman.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Phytophthora 
fragariae C. J. Hickman, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Phytophthora fragariae C. J. Hickman en el fullatge dels materials de 
reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base en l’indret de producció, i 
tots els materials de reproducció, els plançons de fruiter i les plantes infectats en 
una zona circumdant d’almenys 5 m de radi s’han marcat, s’han exclòs de la 
recollida i la comercialització i s’han destruït després de la recollida dels materials 
de reproducció, els plançons de fruiter i les plantes no infectats,

– Xanthomonas fragariae Kennedy & King
– els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base es 

produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Xanthomonas 
fragariae Kennedy & King, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Xanthomonas fragariae Kennedy & King en els materials de 
reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base en l’indret de producció, i 
s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels 
voltants.

ii) Phytophthora fragariae C. J. Hickman.

– Hi ha hagut un període de descans d’almenys deu anys entre la detecció de 
Phytophthora fragariae C. J. Hickman i la plantació següent durant el qual no s’han 
conreat els materials de reproducció i plançons de fruiter afectats, o
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– s’han registrat l’historial de conreu i l’historial de malalties transmeses pel sòl 
en l’indret de producció,

– Xanthomonas fragariae Kennedy & King
– hi ha hagut un període de descans d’almenys un any entre la detecció de 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King i la plantació següent durant el qual no 
s’han conreat els materials de reproducció i plançons de fruiter afectats.

iii) Requisits per a les plagues regulades no quarantenàries diferents de 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King i Phytophthora fragariae C. J. Hickman, i 
diferents dels virus:

– durant l’última temporada de creixement completa, el percentatge de materials 
de reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base amb símptomes de les 
plagues regulades no quarantenàries següents en l’indret de producció no va 
excedir:

– 0,05% en el cas d’Aphelenchoides besseyi,
– 0,1% en el cas del fitoplasma de la malaltia multiplicadora de la maduixa,
– 0,2% en el cas de:

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.
Candidatus Phytoplasma pruni
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
Verticillium alboatrum Reinke & Berthold
Verticillium dahliae Kleb,

– 0,5% en el cas de:

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
Meloidogyne hapla Chitwood
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,

– 1% en el cas de Pratylenchus vulnus Allen & Jensen, i s’han arrencat i destruït 
els materials de reproducció i plançons de fruiter, així com totes les plantes hoste 
dels voltants, i

– en cas que els assajos dels materials de reproducció i plançons de fruiter de 
la categoria de base que presentin símptomes del virus del mosaic de l’Arabis, el 
virus de les taques anulars de la gerdera, el virus de l’arrugat de la maduixa, el virus 
latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la clorosi marginal del 
maduixerar, el virus de la necrosi de les venes de la maduixa o el virus de la taca 
negra del tomàquet donin un resultat positiu, s’arrenquen i es destrueixen 
immediatament els materials de reproducció i plançons de fruiter afectats.

iv) Requisits per a tots els virus:

durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat símptomes 
de cap dels virus que enumeren els annexos I i II en més de l’1% dels materials de 
reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base en l’indret de producció, i 
s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons 
de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

d) Categoria certificada.

Mostreig i assaig.

Quan hi hagi símptomes de Phytophthora fragariae C. J. Hickman en el 
fullatge, s’ha de sotmetre a mostreig i assaig una mostra representativa de les 
arrels. S’ha de fer un mostreig i assaig quan els símptomes del virus del mosaic 
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de l’Arabis, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus de l’arrugat de la 
maduixa, el virus latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la clorosi 
marginal del maduixerar, el virus de la necrosi de les venes de la maduixa o el 
virus de la taca negra del tomàquet no siguin clars mitjançant una inspecció 
visual. S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència 
de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II 
diferents del virus del mosaic de l’Arabis, Phytophthora fragariae C. J. Hickman, 
el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus de l’arrugat de la maduixa, el 
virus latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la clorosi marginal del 
maduixerar, el virus de la necrosi de les venes de la maduixa o el virus de la taca 
negra del tomàquet.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Phytophthora fragariae C. J. Hickman.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Phytophthora 
fragariae C. J. Hickman, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Phytophthora fragariae C. J. Hickman en el fullatge dels materials de 
reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada en l’indret de producció, 
i tots els materials de reproducció, els plançons de fruiter i les plantes infectats en 
una zona circumdant d’almenys 5 m de radi s’han marcat, s’han exclòs de la 
recollida i la comercialització i s’han destruït després de la recollida de les plantes 
no infectades,

– Xanthomonas fragariae Kennedy & King
– els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada es 

produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Xanthomonas 
fragariae Kennedy & King, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Xanthomonas fragariae Kennedy & King en més del 2% dels 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada en 
l’indret de producció, i s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials 
de reproducció i plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques 
dels voltants.

ii) Phytophthora fragariae C. J. Hickman.

– Hi ha hagut un període de descans d’almenys deu anys entre la detecció de 
Phytophthora fragariae C. J. Hickman i la plantació següent durant el qual no s’han 
conreat els materials de reproducció i plançons de fruiter afectats, o

– s’han registrat l’historial de conreu i l’historial de malalties transmeses pel sòl 
en l’indret de producció,

– Xanthomonas fragariae Kennedy & King
– hi ha hagut un període de descans d’almenys un any entre la detecció de 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King i la plantació següent durant el qual no 
s’han conreat els materials de reproducció i plançons de fruiter afectats.

iii) Requisits per a les plagues regulades no quarantenàries diferents de 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King i Phytophthora fragariae C. J. Hickman, i 
diferents dels virus:

– durant l’última temporada de creixement completa, el percentatge de 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada amb 
símptomes de les plagues regulades no quarantenàries següents en l’indret de 
producció no va excedir:
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– 0,1% en el cas de Phytonemus pallidus Banks,
– 0,5% en el cas de:

Aphelenchoides besseyi Christie
fitoplasma de la malaltia multiplicadora de la maduixa,

– 1% en el cas de:

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.
Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis
Candidatus Phytoplasma pruni
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell
Clover phyllody Phytoplasma
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
Meloidogyne hapla Chitwood
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen
Rhizoctonia fragariae Hussain & W. E. McKeen,

– 2% en el cas de:

Verticillium alboatrum Reinke & Berthold
Verticillium dahliae Kleb, i s’han arrencat i destruït aquests materials de 

reproducció i plançons de fruiter, així com totes les plantes hoste dels voltants, i

– en cas que els assajos dels materials de reproducció i plançons de fruiter de 
la categoria certificada que presentin símptomes del virus del mosaic de l’Arabis, el 
virus de les taques anulars de la gerdera, el virus de l’arrugat de la maduixa, el virus 
latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la clorosi marginal del 
maduixerar, el virus de la necrosi de les venes de la maduixa o el virus de la taca 
negra del tomàquet donin un resultat positiu, s’arrenquen i es destrueixen 
immediatament els materials de reproducció i plançons de fruiter afectats.

iv) Requisits per a tots els virus:

durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat símptomes 
de cap dels virus que enumeren els annexos I i II en més del 2% dels materials de 
reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada en l’indret de producció, 
i s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i 
plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

e) Categoria CAC.

Mostreig i assaig.

Quan hi hagi símptomes de Phytophthora fragariae C. J. Hickman en el fullatge, 
s’ha de sotmetre a mostreig i assaig una mostra representativa de les arrels. S’ha 
de fer un mostreig i assaig quan els símptomes del virus del mosaic de l’Arabis, el 
virus de les taques anulars de la gerdera, el virus de l’arrugat de la maduixa, el virus 
latent de les taques anulars de la maduixa, el virus de la clorosi marginal del 
maduixerar, el virus de la necrosi de les venes de la maduixa o el virus de la taca 
negra del tomàquet no siguin clars mitjançant una inspecció visual. S’ha de fer un 
mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades 
no quarantenàries que enumeren els annexos I i II diferents del virus del mosaic de 
l’Arabis, Phytophthora fragariae C. J. Hickman, el virus de les taques anulars de la 
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gerdera, el virus de l’arrugat de la maduixa, el virus latent de les taques anulars de 
la maduixa, el virus de la clorosi marginal del maduixerar, el virus de la necrosi de 
les venes de la maduixa o el virus de la taca negra del tomàquet.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Phytophthora fragariae C. J. Hickman.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Phytophthora 
fragariae C. J. Hickman, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Phytophthora fragariae C. J. Hickman en el fullatge dels materials de 
reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de producció, i tots 
els materials de reproducció i plançons de fruiter infectats en una zona circumdant 
d’almenys 5 m de radi s’han marcat, s’han exclòs de la recollida i la comercialització 
i s’han destruït després de la recollida dels materials de reproducció, els plançons 
de fruiter i les plantes no infectats,

– Xanthomonas fragariae Kennedy & King
– els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es 

produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Xanthomonas 
fragariae Kennedy & King, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Xanthomonas fragariae Kennedy & King en els materials de 
reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de producció, i s’han 
arrencat totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Xanthomonas fragariae Kennedy & King en més del 5% dels materials 
de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de producció, i 
s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons 
de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

ii) Requisits per als virus:

en cas que els assajos dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la 
categoria CAC que presentin símptomes del virus del mosaic de l’Arabis, el virus de 
les taques anulars de la gerdera, el virus de l’arrugat de la maduixa, el virus latent 
de les taques anulars de la maduixa, el virus de la clorosi marginal del maduixerar, 
el virus de la necrosi de les venes de la maduixa o el virus de la taca negra del 
tomàquet donin un resultat positiu, s’arrenquen i es destrueixen immediatament els 
materials de reproducció i plançons de fruiter afectats.

7. Juglans regia L.

a) Totes les categories.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme un cop l’any.

b) Categoria inicial.

Mostreig i assaig.

Cada planta mare inicial a la qual es permeti la floració ha de ser objecte de 
mostreig i assaig un any després de la seva acceptació com a planta mare inicial, i 
posteriorment cada any, en relació amb la presència de les plagues regulades no 
quarantenàries que enumera l’annex II i en cas de dubtes relatius a la presència de 
les plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex I.
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c) Categoria de base.

Mostreig i assaig.

Una porció representativa de les plantes mare de base ha de ser objecte de 
mostreig i assaig cada any, sobre la base d’una avaluació del risc d’infecció de les 
plantes esmentades, en relació amb la presència de les plagues regulades no 
quarantenàries que enumeren els annexos I i II.

d) Categoria certificada.

Mostreig i assaig.

Una porció representativa de les plantes mare certificades ha de ser objecte de 
mostreig i assaig cada tres anys, sobre la base d’una avaluació del risc d’infecció de 
les plantes esmentades, en relació amb la presència de les plagues regulades no 
quarantenàries que enumeren els annexos I i II.

Els plançons de fruiter certificats han de ser objecte de mostreig i assaig en cas 
de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que 
enumeren els annexos I i II.

e) Categoria CAC.

Mostreig i assaig.

S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II.

8. Malus Mill.

a) Totes les categories.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme un cop l’any.

b) Categoria inicial.

Mostreig i assaig.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig i assaig quinze anys 
després de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada quinze 
anys, en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que 
enumera l’annex II diferents de les malalties similars a les víriques i dels viroides i 
en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries 
que enumera l’annex I.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

En cas que s’autoritzi una excepció per produir materials inicials en el camp en 
condicions que no siguin a prova d’insectes, de conformitat amb la Decisió 
d’execució (UE) 2017/925 de la Comissió, s’han d’aplicar els requisits següents 
relatius a Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al.:

i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Candidatus 
Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, o
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– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider en els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes 
simptomàtiques dels voltants.

ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures d’Erwinia 
amylovora (Burrill) Winslow et al., o

– durant l’última temporada de creixement completa s’han inspeccionat els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament tots els materials de reproducció 
i plançons de fruiter que presentaven símptomes d’Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al., així com totes les plantes hoste dels voltants.

c) Categoria de base.

Mostreig i assaig.

Una porció representativa de les plantes mare de base que s’hagin mantingut en 
instal·lacions a prova d’insectes ha de ser objecte de mostreig i assaig cada quinze 
anys en relació amb la presència de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & 
Schneider.

Una porció representativa de les plantes mare de base que no s’hagin mantingut 
en instal·lacions a prova d’insectes ha de ser objecte de mostreig i assaig cada tres 
anys en relació amb la presència de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & 
Schneider; una porció representativa de les plantes mare de base ha de ser objecte 
de mostreig i assaig cada quinze anys, sobre la base d’una avaluació del risc 
d’infecció de les plantes esmentades, en relació amb la presència de les plagues 
regulades no quarantenàries que enumera l’annex II diferents de Candidatus 
Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i diferents de les malalties similars a les 
víriques i dels viroides, així com en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex I.

d) Categoria certificada.

Mostreig i assaig.

Una porció representativa de les plantes mare certificades que s’hagin 
mantingut en instal·lacions a prova d’insectes ha de ser objecte de mostreig i 
assaig cada quinze anys en relació amb la presència de Candidatus Phytoplasma 
mali Seemüller & Schneider.

Una porció representativa de les plantes mare certificades que no s’hagin 
mantingut en instal·lacions a prova d’insectes ha de ser objecte de mostreig i assaig 
cada cinc anys en relació amb la presència de Candidatus Phytoplasma mali 
Seemüller & Schneider; una porció representativa de les plantes mare certificades ha 
de ser objecte de mostreig i assaig cada quinze anys, sobre la base d’una avaluació 
del risc d’infecció de les plantes esmentades, en relació amb la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex II diferents de Candidatus 
Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i diferents de les malalties similars a les 
víriques i dels viroides, així com en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex I.

Els plançons de fruiter certificats han de ser objecte de mostreig i assaig en cas 
de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que 
enumeren els annexos I i II.
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e) Categories de base i certificada.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i 
certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de 
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider en els materials 
de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i certificada en l’indret 
de producció, i s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes 
simptomàtiques dels voltants, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider en més del 2% 
dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada en 
l’indret de producció, s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials de 
reproducció i plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels 
voltants, i una mostra representativa dels materials de reproducció i plançons de 
fruiter asimptomàtics que quedaven en els lots en què es van trobar els materials de 
reproducció i plançons de fruiter simptomàtics s’ha sotmès a assaig i s’ha considerat 
lliure de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i 
certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures 
d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., o

– durant l’última temporada de creixement completa s’han inspeccionat els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i certificada 
en l’indret de producció, i s’han arrencat i destruït immediatament tots els materials 
de reproducció i plançons de fruiter que presentaven símptomes d’Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al., així com totes les plantes hoste dels voltants.

f) Categoria CAC.

Mostreig i assaig.

S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Candidatus 
Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider en els materials 
de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de producció, i 
s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels 
voltants, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider en més 
del 2% dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en 
l’indret de producció, s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes 
simptomàtiques dels voltants, i una mostra representativa dels materials de 
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reproducció i plançons de fruiter asimptomàtics que quedaven en els lots en què 
es van trobar els materials de reproducció i plançons de fruiter simptomàtics s’ha 
sotmès a assaig i s’ha considerat lliure de Candidatus Phytoplasma mali 
Seemüller & Schneider.

ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures d’Erwinia 
amylovora (Burrill) Winslow et al., o

– durant l’última temporada de creixement completa s’han inspeccionat els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament tots els materials de reproducció 
i plançons de fruiter que presentaven símptomes d’Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al., així com totes les plantes hoste dels voltants.

9. Olea europaea L.

a) Totes les categories.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme un cop l’any.

b) Categoria inicial.

Mostreig i assaig.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig i assaig deu anys després 
de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada deu anys, en 
relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera 
l’annex II i en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no 
quarantenàries que enumera l’annex I.

c) Categoria de base.

Mostreig i assaig.

Una porció representativa de les plantes mare de base ha de ser objecte de 
mostreig en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries 
que enumeren els annexos I i II, sobre la base d’una avaluació del risc d’infecció de 
les plantes esmentades, amb la finalitat que totes les plantes s’hagin sotmès a 
assaig en un interval de trenta anys.

d) Categoria certificada.

Mostreig i assaig.

Una porció representativa de les plantes mare utilitzades per produir llavors 
(«plantes mare llavoreres») ha de ser objecte de mostreig en relació amb la 
presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I 
i II, sobre la base d’una avaluació del risc d’infecció de les plantes esmentades, amb 
la finalitat que totes les plantes s’hagin sotmès a assaig en un interval de quaranta 
anys. Una porció representativa de les plantes mare diferents de les llavoreres ha 
de ser objecte de mostreig en relació amb la presència de les plagues regulades no 
quarantenàries que enumeren els annexos I i II, sobre la base d’una avaluació del 
risc d’infecció de les plantes esmentades, amb la finalitat que totes les plantes 
s’hagin sotmès a assaig cada trenta anys.
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e) Categoria CAC.

Mostreig i assaig.

S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II.

10. Pistacia vera L.

Totes les categories.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme un cop l’any.

Mostreig i assaig.

S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex I.

11. Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus 
cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) 
Batsch i Prunus salicina Lindley.

a) Categoria inicial.

Inspecció visual.

S’han de portar a terme inspeccions visuals dues vegades l’any en relació amb 
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, el virus de la verola de 
la prunera, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. i Pseudomonas 
syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus 
persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindley). S’han de portar a terme inspeccions 
visuals un cop l’any en relació amb totes les plagues regulades no quarantenàries 
que enumeren els annexos I i II diferents de Candidatus Phytoplasma prunorum 
Seemüller & Schneider, el virus de la verola de la prunera, Xanthomonas arboricola 
pv. pruni (Smith) Vauterin et al. i Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, 
Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Mostreig i assaig.

Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial de 
Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. i 
Prunus dulcis (Miller) Webb s’han d’obtenir de plantes mare que s’hagin sotmès a 
assaig en la temporada de creixement anterior i s’hagin considerat lliures del virus 
de la verola de la prunera.

Els portaempelts inicials de Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. s’han 
d’obtenir de plantes mare que s’hagin sotmès a assaig en la temporada de 
creixement anterior i s’hagin considerat lliures del virus de la verola de la prunera. 
Els portaempelts inicials de Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. s’han 
d’obtenir de plantes mare que s’hagin sotmès a assaig en les cinc temporades de 
creixement anteriors i s’hagin considerat lliures de Candidatus Phytoplasma 
prunorum Seemüller & Schneider.

Cada planta mare inicial a la qual es permeti la floració ha de ser objecte de 
mostreig i assaig en relació amb el virus del nanisme de la prunera i el virus dels 
anells necròtics de Prunus un any després de la seva acceptació com a planta mare 
inicial, i posteriorment cada any. Cada planta mare inicial de Prunus persica a la 
qual es permeti la floració ha de ser objecte de mostreig un any després de la seva 
acceptació com a planta mare inicial i s’ha de sotmetre a assaig en relació amb el 
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viroide del mosaic latent del presseguer. Cada arbre plantat deliberadament per a 
pol·linització i, quan sigui procedent, els principals arbres pol·linitzadors de l’entorn 
han de ser objecte de mostreig i assaig en relació amb el virus del nanisme de la 
prunera i el virus dels anells necròtics de Prunus.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig cinc anys després de la 
seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada cinc anys, i s’ha de 
sotmetre a assaig en relació amb Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & 
Schneider i el virus de la verola de la prunera. Cada planta mare inicial ha de ser 
objecte de mostreig deu anys després de la seva acceptació com a planta mare 
inicial, i posteriorment cada deu anys, i s’ha de sotmetre a assaig en relació amb les 
plagues regulades no quarantenàries pertinents per a les espècies i que enumera 
l’annex II diferents del virus del nanisme de la prunera, el virus de la verola de la 
prunera i el virus dels anells necròtics de Prunus i en cas de dubtes relatius a la 
presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex I. Una 
porció representativa de les plantes mare inicials s’ha de sotmetre a mostreig i 
assaig en cas de dubtes relatius a la presència de Xanthomonas arboricola pv. pruni 
(Smith) Vauterin et al.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

En cas que s’autoritzi una excepció per produir materials inicials en el camp en 
condicions que no siguin a prova d’insectes, de conformitat amb la Decisió d’execució 
(UE) 2017/925 de la Comissió, s’han d’aplicar els requisits següents relatius a 
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, el virus de la verola de la 
prunera, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. i Pseudomonas 
syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie:

i) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Candidatus 
Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider en els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques 
dels voltants, o

– els materials de reproducció i els plançons de fruiter de la categoria inicial en 
l’indret de producció estan aïllats d’altres plantes hoste; la distància d’aïllament de 
l’indret de producció depèn de les circumstàncies regionals, el tipus de materials de 
reproducció, la presència de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & 
Schneider a l’àrea en qüestió i els riscos pertinents existents segons que determinin 
les autoritats competents sobre la base d’una inspecció.

ii) Virus de la verola de la prunera.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus de la 
verola de la prunera, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes del virus de la verola de la prunera en els materials de reproducció i 
plançons de fruiter de la categoria inicial en l’indret de producció, i s’han arrencat i 
destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

– els materials de reproducció i els plançons de fruiter de la categoria inicial en 
l’indret de producció estan aïllats d’altres plantes hoste; la distància d’aïllament de 
l’indret de producció depèn de les circumstàncies regionals, el tipus de materials de 
reproducció, la presència del virus de la verola de la prunera a l’àrea en qüestió i els 
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riscos pertinents existents segons que determinin les autoritats competents sobre la 
base d’una inspecció.

iii) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, 
Dye & Wilkie.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Pseudomonas 
syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) 
Young, Dye & Wilkie en els materials de reproducció i plançons de fruiter de la 
categoria inicial en l’indret de producció, i s’han arrencat i destruït immediatament 
totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

iv) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Xanthomonas 
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. en els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques 
dels voltants.

b) Categories de base, certificada i CAC.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme un cop l’any.

c) Categoria de base.

Mostreig i assaig.

i) Plantes mare que s’han mantingut en instal·lacions a prova d’insectes.

Una porció representativa de les plantes mare de base ha de ser objecte de 
mostreig cada tres anys i s’ha de sotmetre a assaig en relació amb la presència del 
virus del nanisme de la prunera, el virus dels anells necròtics de Prunus i el virus de 
la verola de la prunera. Una porció representativa de les plantes mare de base ha de 
ser objecte de mostreig cada deu anys i s’ha de sotmetre a assaig en relació amb la 
presència de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) Plantes mare que no s’han mantingut en instal·lacions a prova d’insectes.

Una porció representativa de les plantes mare de base diferents de les destinades 
a la producció de portaempelts ha de ser objecte de mostreig cada any i s’ha de 
sotmetre a assaig en relació amb el virus de la verola de la prunera, amb la finalitat 
que totes les plantes s’hagin sotmès a assaig en un interval de deu anys.

Una porció representativa de les plantes mare de base destinades a la producció 
de portaempelts ha de ser objecte de mostreig cada any, s’ha de sotmetre a assaig en 
relació amb la presència del virus de la verola de la prunera i s’ha de considerar lliure 
d’aquesta plaga regulada no quarantenària. Una porció representativa de les plantes 
mare de base de Prunus domestica L. destinades a la producció de portaempelts ha 
d’haver estat objecte de mostreig i assaig en les cinc temporades de creixement 
anteriors en relació amb la presència de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller 
& Schneider i s’ha de considerar lliure d’aquesta plaga regulada no quarantenària.
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Una porció representativa de les plantes mare de base ha de ser objecte de 
mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de Xanthomonas 
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Una porció representativa de les plantes 
mare de base ha de ser objecte de mostreig i assaig cada deu anys, sobre la base 
d’una avaluació del risc d’infecció de les plantes esmentades, en relació amb la 
presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex II 
diferents de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, el virus del 
nanisme de la prunera, el virus dels anells necròtics de Prunus i el virus de la verola 
de la prunera, i s’ha de sotmetre a assaig en cas de dubtes relatius a la presència 
de les plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex I.

– Plantes mare a les quals es permet la floració.

Una porció representativa de les plantes mare de base a les quals es permet la 
floració ha de ser objecte de mostreig cada any i s’ha de sotmetre a assaig en 
relació amb Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, el virus del 
nanisme de la prunera i el virus dels anells necròtics de Prunus sobre la base d’una 
avaluació del risc d’infecció de les plantes esmentades.

Una porció representativa de les plantes mare de base de Prunus persica (L.) 
Batsch a les quals es permet la floració ha de ser objecte de mostreig un cop l’any i 
s’ha de sotmetre a assaig en relació amb el viroide del mosaic latent del presseguer 
sobre la base d’una avaluació del risc d’infecció de les plantes esmentades. Una 
porció representativa dels arbres plantats deliberadament per a pol·linització i, quan 
sigui procedent, els principals arbres pol·linitzadors de l’entorn han de ser objecte de 
mostreig i assaig en relació amb el virus del nanisme de la prunera i el virus dels 
anells necròtics de Prunus sobre la base d’una avaluació del risc d’infecció de les 
plantes esmentades.

– Plantes mare a les quals no es permet la floració.

Una porció representativa de les plantes mare de base a les quals no es permet 
la floració i que no s’han mantingut en instal·lacions a prova d’insectes ha de ser 
objecte de mostreig i assaig cada tres anys en relació amb la presència del virus del 
nanisme de la prunera, el virus dels anells necròtics de Prunus i Candidatus 
Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider sobre la base d’una avaluació del 
risc d’infecció de les plantes esmentades.

d) Categoria certificada.

Mostreig i assaig.

i) Plantes mare que s’han mantingut en instal·lacions a prova d’insectes.

Una porció representativa de les plantes mare certificades ha de ser objecte de 
mostreig cada cinc anys i s’ha de sotmetre a assaig en relació amb la presència del 
virus del nanisme de la prunera, el virus dels anells necròtics de Prunus i el virus 
de la verola de la prunera, amb la finalitat que totes les plantes s’hagin sotmès a 
assaig en un interval de quinze anys. Una porció representativa de les plantes 
mare certificades ha de ser objecte de mostreig cada quinze anys i s’ha de sotmetre 
a assaig en relació amb la presència de Candidatus Phytoplasma prunorum 
Seemüller & Schneider.

ii) Plantes mare que no s’han mantingut en instal·lacions a prova d’insectes.

Una porció representativa de les plantes mare certificades ha de ser objecte de 
mostreig cada tres anys i s’ha de sotmetre a assaig en relació amb el virus de la 
verola de la prunera, amb la finalitat que totes les plantes s’hagin sotmès a assaig 
en un interval de quinze anys.
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Una porció representativa de les plantes mare certificades destinades a la 
producció de portaempelts ha de ser objecte de mostreig cada any i s’ha de 
sotmetre a assaig en relació amb la presència del virus de la verola de la prunera i 
s’ha de considerar lliure d’aquesta plaga regulada no quarantenària. Una porció 
representativa de les plantes mare certificades de Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus 
domestica L. destinades a la producció de portaempelts ha d’haver estat objecte de 
mostreig en les cinc temporades de creixement anteriors i s’ha d’haver sotmès a 
assaig en relació amb la presència de Candidatus Phytoplasma prunorum 
Seemüller & Schneider i s’ha d’haver considerat lliure d’aquesta plaga regulada no 
quarantenària.

Una porció representativa de les plantes mare certificades ha de ser objecte de 
mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de Xanthomonas 
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Una porció representativa de les plantes 
mare certificades ha de ser objecte de mostreig cada quinze anys i s’ha de sotmetre 
a assaig, sobre la base d’una avaluació del risc d’infecció de les plantes esmentades, 
en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que 
enumera l’annex II diferents de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & 
Schneider, el virus del nanisme de la prunera, el virus dels anells necròtics de 
Prunus i el virus de la verola de la prunera, i s’ha de sotmetre a assaig en cas de 
dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que 
enumera l’annex I.

– Plantes mare a les quals es permet la floració.

Una porció representativa de les plantes mare certificades a les quals es permet 
la floració ha de ser objecte de mostreig cada any i s’ha de sotmetre a assaig en 
relació amb Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, el virus del 
nanisme de la prunera i el virus dels anells necròtics de Prunus sobre la base d’una 
avaluació del risc d’infecció de les plantes esmentades. Una porció representativa de 
les plantes mare certificades de Prunus persica (L.) Batsch a les quals es permet la 
floració ha de ser objecte de mostreig un cop l’any i s’ha de sotmetre a assaig en 
relació amb el viroide del mosaic latent del presseguer sobre la base d’una avaluació 
del risc d’infecció de les plantes esmentades. Una porció representativa dels arbres 
plantats deliberadament per a pol·linització i, quan sigui procedent, els principals 
arbres pol·linitzadors de l’entorn han de ser objecte de mostreig i assaig en relació 
amb el virus del nanisme de la prunera i el virus dels anells necròtics de Prunus sobre 
la base d’una avaluació del risc d’infecció de les plantes esmentades.

– Plantes mare a les quals no es permet la floració.

Una porció representativa de les plantes mare certificades a les quals no es 
permet la floració i que no s’han mantingut en instal·lacions a prova d’insectes ha de 
ser objecte de mostreig cada tres anys i s’ha de sotmetre a assaig en relació amb la 
presència de Candidatus Phytoplasma prunorum, el virus del nanisme de la prunera 
i el virus dels anells necròtics de Prunus sobre la base d’una avaluació del risc 
d’infecció de les plantes esmentades.

e) Categories de base i certificada.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i 
certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de 
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider en els 
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materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i certificada 
en l’indret de producció, i s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes 
simptomàtiques dels voltants, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider en més 
de l’1% dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada 
en l’indret de producció, s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials 
de reproducció i plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels 
voltants, i una mostra representativa dels materials de reproducció i plançons de 
fruiter asimptomàtics que quedaven en els lots en què es van trobar les plantes 
simptomàtiques s’ha sotmès a assaig i s’ha considerat lliure de Candidatus 
Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii) Virus de la verola de la prunera.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i 
certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del 
virus de la verola de la prunera, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes del virus de la verola de la prunera en els materials de reproducció i 
plançons de fruiter de les categories de base i certificada en l’indret de producció, i 
s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels 
voltants, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes del virus de la verola de la prunera en més de l’1% dels materials de 
reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada en l’indret de producció, 
s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons 
de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants, i una mostra 
representativa dels materials de reproducció i plançons de fruiter asimptomàtics que 
quedaven en els lots en què es van trobar les plantes simptomàtiques s’ha sotmès 
a assaig i s’ha considerat lliure del virus de la verola de la prunera.

iii) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, 
Dye & Wilkie.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i 
certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de 
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & 
Wilkie, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) 
Young, Dye & Wilkie en els materials de reproducció i plançons de fruiter de les 
categories de base i certificada en l’indret de producció, i s’han arrencat i destruït 
immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) 
Young, Dye & Wilkie en més del 2% dels materials de reproducció i plançons de 
fruiter de la categoria certificada en l’indret de producció, i s’han arrencat i destruït 
immediatament aquests materials de reproducció i plançons de fruiter, així com totes 
les plantes simptomàtiques dels voltants.

iv) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i 
certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de 
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., o
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– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. en els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i certificada 
en l’indret de producció, i s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes 
simptomàtiques dels voltants, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat símptomes 
de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. en més del 2% dels 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció 
i plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

f) Categoria CAC.

Mostreig i assaig.

Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC s’han 
d’obtenir d’una font identificada, una porció representativa de la qual s’ha d’haver 
sotmès a mostreig i assaig en les tres temporades de creixement anteriors i s’ha 
d’haver considerat lliure del virus de la verola de la prunera.

Els portaempelts CAC de Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. s’han 
d’obtenir d’una font identificada, una porció representativa de la qual s’ha d’haver 
sotmès a mostreig i assaig en els cinc anys anteriors i s’ha d’haver considerat lliure 
de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i del virus de la verola 
de la prunera.

Una porció representativa dels materials de reproducció i plançons de fruiter de 
la categoria CAC ha de ser objecte de mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a 
la presència de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Una porció representativa dels plançons de fruiter CAC que no presentin cap 
símptoma del virus de la verola de la prunera després d’una inspecció visual ha de 
ser objecte de mostreig i assaig sobre la base d’una avaluació del risc d’infecció dels 
plançons de fruiter esmentats en relació amb la presència d’aquesta plaga regulada 
no quarantenària i quan hi hagi plantes simptomàtiques als voltants.

Arran de la detecció, mitjançant una inspecció visual, de materials de 
reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC que presentin símptomes de 
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider en l’indret de producció, 
una porció representativa dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la 
categoria CAC asimptomàtics que quedin en els lots en què s’han trobat els 
materials de reproducció i plançons de fruiter simptomàtics ha de ser objecte de 
mostreig i assaig en relació amb la presència de Candidatus Phytoplasma prunorum 
Seemüller & Schneider.

S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II diferents de 
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i el virus de la verola de 
la prunera.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Candidatus 
Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider en els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques 
dels voltants, o
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– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat símptomes 
de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider en més de l’1% dels 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de 
producció, s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció 
i plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants, i una 
mostra representativa dels materials de reproducció i plançons de fruiter asimptomàtics 
que quedaven en els lots en què es van trobar els materials de reproducció i plançons 
de fruiter simptomàtics s’ha sotmès a assaig i s’ha considerat lliure de Candidatus 
Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat símptomes 
de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & 
Wilkie ni de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. en més del 2% 
dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció 
i plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

ii) Virus de la verola de la prunera.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures del virus de la 
verola de la prunera, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes del virus de la verola de la prunera en els materials de reproducció i 
plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de producció, i s’han arrencat i 
destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat símptomes 
del virus de la verola de la prunera en més de l’1% dels materials de reproducció i 
plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de producció, s’han arrencat i 
destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons de fruiter, així 
com totes les plantes simptomàtiques dels voltants, i una mostra representativa dels 
materials de reproducció i plançons de fruiter asimptomàtics que quedaven en els lots 
en què es van trobar els materials de reproducció i plançons de fruiter simptomàtics 
s’ha sotmès a assaig i s’ha considerat lliure del virus de la verola de la prunera.

iii) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, 
Dye & Wilkie.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Pseudomonas 
syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) 
Young, Dye & Wilkie en els materials de reproducció i plançons de fruiter de la 
categoria CAC en l’indret de producció, i s’han arrencat i destruït immediatament 
totes les plantes simptomàtiques dels voltants, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) 
Young, Dye & Wilkie en més del 2% dels materials de reproducció i plançons de 
fruiter de la categoria CAC en l’indret de producció, i s’han arrencat i destruït 
immediatament aquests materials de reproducció i plançons de fruiter, així com totes 
les plantes simptomàtiques dels voltants.

iv) Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Xanthomonas 
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., o
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– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. en els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques 
dels voltants, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat símptomes 
de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. en més del 2% dels 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció 
i plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

12. Pyrus L.

a) Totes les categories.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme un cop l’any.

b) Categoria inicial.

Mostreig i assaig.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig i assaig quinze anys 
després de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada quinze 
anys, en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que 
enumera l’annex II diferents de les malalties similars a les víriques i dels viroides i 
en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries 
que enumera l’annex I.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

En cas que s’autoritzi una excepció per produir materials inicials en el camp en 
condicions que no siguin a prova d’insectes, de conformitat amb la Decisió 
d’execució (UE) 2017/925 de la Comissió, s’han d’aplicar els requisits següents 
relatius a Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al.:

i) Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Candidatus 
Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques 
dels voltants.

ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures d’Erwinia 
amylovora (Burrill) Winslow et al., o

– durant l’última temporada de creixement completa s’han inspeccionat els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria inicial en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament tots els materials de reproducció 
i plançons de fruiter que presentaven símptomes d’Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al., així com totes les plantes hoste dels voltants.
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c) Categoria de base.

Mostreig i assaig.

Una porció representativa de les plantes mare de base que s’hagin mantingut en 
instal·lacions a prova d’insectes ha de ser objecte de mostreig i assaig cada quinze 
anys en relació amb la presència de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & 
Schneider.

Una porció representativa de les plantes mare de base que no s’hagin mantingut 
en instal·lacions a prova d’insectes ha de ser objecte de mostreig i assaig cada tres 
anys en relació amb la presència de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & 
Schneider; una porció representativa de les plantes mare de base ha de ser objecte 
de mostreig i assaig cada quinze anys, sobre la base d’una avaluació del risc 
d’infecció de les plantes esmentades, en relació amb la presència de les plagues 
regulades no quarantenàries que enumera l’annex II diferents de Candidatus 
Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i diferents de les malalties similars a les 
víriques i dels viroides, així com en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumera l’annex I.

d) Categoria certificada.

Mostreig i assaig.

Una porció representativa de les plantes mare certificades que s’hagin 
mantingut en instal·lacions a prova d’insectes ha de ser objecte de mostreig i 
assaig cada quinze anys en relació amb la presència de Candidatus Phytoplasma 
pyri Seemüller & Schneider.

Una porció representativa de les plantes mare certificades que no s’hagin 
mantingut en instal·lacions a prova d’insectes ha de ser objecte de mostreig i 
assaig cada cinc anys en relació amb la presència de Candidatus Phytoplasma 
pyri Seemüller & Schneider; una porció representativa de les plantes mare 
certificades ha de ser objecte de mostreig i assaig cada quinze anys, sobre la 
base d’una avaluació del risc d’infecció de les plantes esmentades, en relació 
amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera 
l’annex II diferents de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i 
diferents de les malalties similars a les víriques i dels viroides, així com en cas de 
dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que 
enumera l’annex I.

Els plançons de fruiter certificats han de ser objecte de mostreig i assaig en cas 
de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que 
enumeren els annexos I i II.

e) Categories de base i certificada.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i 
certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de 
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques 
dels voltants, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider en més 
del 2% dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria 
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certificada en l’indret de producció, s’han arrencat i destruït immediatament 
aquests materials de reproducció i plançons de fruiter, així com totes les plantes 
simptomàtiques dels voltants, i una mostra representativa dels materials de 
reproducció i plançons de fruiter asimptomàtics que quedaven en els lots en què 
es van trobar els materials de reproducció i plançons de fruiter simptomàtics s’ha 
sotmès a assaig i s’ha considerat lliure de Candidatus Phytoplasma pyri 
Seemüller & Schneider.

ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i 
certificada es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures 
d’Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., o

– durant l’última temporada de creixement completa s’han inspeccionat els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de les categories de base i certificada 
en l’indret de producció, i s’han arrencat i destruït immediatament tots els materials 
de reproducció i plançons de fruiter que presentaven símptomes d’Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al., així com totes les plantes hoste dels voltants.

f) Categoria CAC.

Mostreig i assaig.

S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Candidatus 
Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament totes les plantes simptomàtiques 
dels voltants, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider en més del 2% 
dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de 
producció, s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció 
i plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants, i una 
mostra representativa dels materials de reproducció i plançons de fruiter 
asimptomàtics que quedaven en els lots en què es van trobar els materials de 
reproducció i plançons de fruiter simptomàtics s’ha sotmès a assaig i s’ha considerat 
lliure de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures d’Erwinia 
amylovora (Burrill) Winslow et al., o

– durant l’última temporada de creixement completa s’han inspeccionat els 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria CAC en l’indret de 
producció, i s’han arrencat i destruït immediatament tots els materials de reproducció 
i plançons de fruiter que presentaven símptomes d’Erwinia amylovora (Burrill) 
Winslow et al., així com totes les plantes hoste dels voltants.
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13. Ribes L.

a) Categoria inicial.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme dues vegades l’any.

Mostreig i assaig.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig i assaig quatre anys 
després de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada quatre 
anys, en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que 
enumera l’annex II i en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues 
regulades no quarantenàries que enumera l’annex I.

b) Categories de base, certificada i CAC.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme un cop l’any.

Mostreig i assaig.

S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II.

c) Categoria de base.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

Durant l’última temporada de creixement completa, el percentatge de materials 
de reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base amb símptomes 
d’Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer en l’indret de producció 
no ha excedit el 0,05%, i s’han arrencat i destruït aquests materials de reproducció 
i plançons de fruiter, així com totes les plantes hoste dels voltants.

d) Categoria certificada.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

Durant l’última temporada de creixement completa, el percentatge de materials 
de reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada amb símptomes 
d’Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer en l’indret de producció 
no ha excedit el 0,5%, i s’han arrencat i destruït aquests materials de reproducció i 
plançons de fruiter, així com totes les plantes hoste dels voltants.

14. Rubus L.

a) Categoria inicial.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme dues vegades l’any.

Mostreig i assaig.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig i assaig dos anys després 
de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada dos anys, en 
relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumera 
l’annex II i en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues regulades no 
quarantenàries que enumera l’annex I.
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b) Categoria de base.

Inspecció visual.

Si els materials de reproducció i plançons de fruiter es conreen en el camp o en 
testos, s’han de portar a terme inspeccions visuals dues vegades l’any.

En el cas dels materials de reproducció i plançons de fruiter produïts per 
micropropagació que es mantinguin durant un període inferior a tres mesos, només 
és necessària una inspecció visual durant el període esmentat.

Mostreig i assaig.

S’ha de fer un mostreig i assaig quan els símptomes del virus del mosaic de 
l’Arabis, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques 
anulars de la maduixa o el virus de la taca negra del tomàquet no siguin clars 
mitjançant una inspecció visual. S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes 
relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren 
els annexos I i II diferents del virus del mosaic de l’Arabis, el virus de les taques 
anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa o el virus 
de la taca negra del tomàquet.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) En cas que els assajos dels materials de reproducció i plançons de fruiter de 
la categoria de base que presentin símptomes del virus del mosaic de l’Arabis, el 
virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la 
maduixa o el virus de la taca negra del tomàquet donin un resultat positiu, 
s’arrenquen i es destrueixen immediatament els materials de reproducció i plançons 
de fruiter afectats;

ii) requisits aplicables a les plagues regulades no quarantenàries diferents del 
virus del mosaic de l’Arabis, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus 
latent de les taques anulars de la maduixa i el virus de la taca negra del tomàquet:

durant l’última temporada de creixement completa, el percentatge de materials 
de reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base amb símptomes de les 
plagues regulades no quarantenàries següents en l’indret de producció no va 
excedir:

– 0,1% en el cas de:

Agrobacterium spp. Conn.,
Rhodococcus fascians Tilford, i s’han arrencat i destruït aquests materials de 

reproducció i plançons de fruiter, així com totes les plantes hoste dels voltants, i

iii) requisits per a tots els virus:

durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat símptomes 
de cap dels virus que enumeren els annexos I i II en més del 0,25% dels materials de 
reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base en l’indret de producció, i 
s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i plançons 
de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

c) Categoria certificada.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme un cop l’any.
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Mostreig i assaig.

S’ha de fer un mostreig i assaig quan els símptomes del virus del mosaic de 
l’Arabis, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques 
anulars de la maduixa o el virus de la taca negra del tomàquet no siguin clars 
mitjançant una inspecció visual. S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes 
relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren 
els annexos I i II diferents del virus del mosaic de l’Arabis, el virus de les taques 
anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa o el virus 
de la taca negra del tomàquet.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) En cas que els assajos dels materials de reproducció i plançons de fruiter de 
la categoria certificada que presentin símptomes del virus del mosaic de l’Arabis, el 
virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la 
maduixa o el virus de la taca negra del tomàquet donin un resultat positiu, 
s’arrenquen i es destrueixen immediatament els materials de reproducció i plançons 
de fruiter afectats.

ii) Requisits aplicables a les plagues regulades no quarantenàries diferents del 
virus del mosaic de l’Arabis, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus 
latent de les taques anulars de la maduixa i el virus de la taca negra del tomàquet:

durant l’última temporada de creixement completa, el percentatge de materials 
de reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada amb símptomes de 
les plagues regulades no quarantenàries següents en l’indret de producció no va 
excedir:

– 0,5% en el cas de Resseliella theobaldi Barnes,
– 1% en el cas de:

Agrobacterium spp. Conn.,
Rhodococcus fascians Tilford, i s’han arrencat i destruït aquests materials de 

reproducció i plançons de fruiter, així com totes les plantes hoste dels voltants.

iii) Requisits per a tots els virus:

durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat símptomes 
de cap dels virus que enumeren els annexos I i II en més del 0,5% dels materials de 
reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada en l’indret de producció, 
i s’han arrencat i destruït immediatament aquests materials de reproducció i 
plançons de fruiter, així com totes les plantes simptomàtiques dels voltants.

d) Categoria CAC.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme un cop l’any.

Mostreig i assaig.

S’ha de fer un mostreig i assaig quan els símptomes del virus del mosaic de 
l’Arabis, el virus de les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques 
anulars de la maduixa o el virus de la taca negra del tomàquet no siguin clars 
mitjançant una inspecció visual. S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes 
relatius a la presència de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren 
els annexos I i II diferents del virus del mosaic de l’Arabis, el virus de les taques 
anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa o el virus 
de la taca negra del tomàquet.
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Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

En cas que els assajos dels materials de reproducció i plançons de fruiter de la 
categoria CAC que presentin símptomes del virus del mosaic de l’Arabis, el virus de 
les taques anulars de la gerdera, el virus latent de les taques anulars de la maduixa o 
el virus de la taca negra del tomàquet donin un resultat positiu, s’arrenquen i es 
destrueixen immediatament els materials de reproducció i plançons de fruiter afectats.

15. Vaccinium L.

a) Categoria inicial.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme dues vegades l’any.

Mostreig i assaig.

Cada planta mare inicial ha de ser objecte de mostreig i assaig cinc anys 
després de la seva acceptació com a planta mare inicial, i posteriorment cada cinc 
anys, en relació amb la presència de les plagues regulades no quarantenàries que 
enumera l’annex II i en cas de dubtes relatius a la presència de les plagues 
regulades no quarantenàries que enumera l’annex I.

b) Categoria de base.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme dues vegades l’any.

Mostreig i assaig.

S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn.

– Durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat símptomes 
d’Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn en l’indret de producció.

ii) Diaporthe vaccinii Shear.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Diaporthe 
vaccinii Shear, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Diaporthe vaccinii Shear en l’indret de producció.

iii) Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin i Godronia cassandrae (anamorf 
Topospora myrtilli) Peck.

– Durant l’última temporada de creixement completa, el percentatge de materials 
de reproducció i plançons de fruiter de la categoria de base amb símptomes de les 
plagues regulades no quarantenàries següents en l’indret de producció no va excedir:

– 0,1% en el cas de Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck,
– 0,5% en el cas d’Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, i s’han arrencat i 

destruït aquests materials de reproducció i plançons de fruiter, així com totes les 
plantes hoste dels voltants.
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c) Categories certificada i CAC.

Inspecció visual.

Les inspeccions visuals s’han de dur a terme un cop l’any.

Mostreig i assaig.

S’ha de fer un mostreig i assaig en cas de dubtes relatius a la presència de les 
plagues regulades no quarantenàries que enumeren els annexos I i II.

d) Categoria certificada.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea.

i) Diaporthe vaccinii Shear.

– Els materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada es 
produeixen en àrees de les quals es té constància que estan lliures de Diaporthe 
vaccinii Shear, o

– durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat 
símptomes de Diaporthe vaccinii Shear en l’indret de producció.

ii) Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii 
(Fuckel) Woronin i Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck.

– Durant l’última temporada de creixement completa, el percentatge de 
materials de reproducció i plançons de fruiter de la categoria certificada amb 
símptomes de les plagues regulades no quarantenàries següents en l’indret de 
producció no va excedir:

– 0,5% en el cas de:

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,
Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli).

– 1% en el cas d’Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin, i s’han arrencat i 
destruït aquests materials de reproducció i plançons de fruiter, així com totes les 
plantes hoste dels voltants.»

Tretze. S’hi introdueix l’annex XV següent.

«ANNEX XV

Assajos amb varietats fruiteres no acceptades per a la comercialització

Sol·licitud d’autorització per a la realització d’assajos amb varietats fruiteres no 
acceptades per a la comercialització.

L’interessat ha de presentar a l’autoritat de control de la comunitat autònoma on 
s’hagi d’establir l’assaig:

a) La memòria del pla d’assaig, en la qual s’especifiqui, com a mínim:

1. L’objectiu de l’assaig.
2. Les espècies i varietats a estudiar.
3. Els resultats buscats.
4. El nombre d’elements de multiplicació utilitzats en l’assaig.
5. La situació de la finca on s’ha d’ubicar l’assaig: el número de parcel·la 

cadastral, el polígon, el terme municipal i la província.
6. La data aproximada d’inici i finalització de l’assaig.
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b) La declaració del sol·licitant de l’autorització en què s’expressi que el 
material està destinat a la realització d’assajos, fins científics o tasques de selecció 
sota la seva responsabilitat i que no està destinat a la multiplicació o el comerç 
segons el model A.

c) El compromís de destrucció de tot el material quan finalitzi l’assaig i de 
permetre les inspeccions que els serveis oficials de control necessitin per al 
seguiment de l’assaig, segons el model A.

d) L’autorització del propietari de la selecció per a la realització dels assajos, 
segons el model B.

En cas que es vulguin dur a terme assajos en diferents zones geogràfiques, la 
memòria ha de recollir una argumentació de la necessitat de dur-los a terme a les 
zones esmentades, que han de presentar diferències agroclimàtiques que justifiquin 
l’elecció. Aquestes condicions agroclimàtiques podrien ser diferències edafològiques, 
hores de fred, glaçades, règim de temperatures, règim de pluges i qualsevol altra 
d’interès agronòmic.

Condicions per a l’autorització dels assajos amb varietats fruiteres no acceptades 
per a la comercialització.

A fi de coordinar l’aplicació de l’exclusió que recull l’article 3 d’aquest Reglament, 
s’estableixen les condicions següents per a l’autorització d’assajos:

S’autoritza un màxim de mitja hectàrea per a cada selecció en cadascun dels 
assajos i/o les localitzacions. El nombre de plantes queda determinat pel sol·licitant 
en funció del disseny de l’assaig i s’ha d’especificar en el document d’autorització 
que emeti l’autoritat competent.

Quan el material que s’ha d’utilitzar en l’assaig provingui d’un país tercer, el 
responsable de l’assaig ha de presentar en la seva sol·licitud d’importació 
l’autorització de la comunitat autònoma on s’hagi de dur a terme l’assaig. La Sub-
direcció General de Mitjans de Producció Agrícola i Oficina Espanyola de Varietats 
Vegetals només autoritza la importació de les quantitats especificades en el 
document d’autorització de l’assaig emès per l’autoritat competent de la comunitat 
autònoma.

S’exceptua el material de complir les exigències d’aquest Reglament pel que fa 
a les varietats que es poden comercialitzar (article 8) i a l’etiquetatge (capítol VIII), 
però ha de complir com a mínim les condicions sanitàries de la categoria CAC o 
estàndard. El material ha d’anar identificat com a ‘‘material destinat a la realització 
d’assajos, no apte per a la comercialització’’.

El material vegetal no es pot multiplicar ni comercialitzar, i únicament es pot 
utilitzar per a les finalitats que recull el pla d’assaig presentat i aprovat per l’autoritat 
competent. Excepcionalment s’autoritza la multiplicació quan l’objecte de l’assaig 
sigui l’avaluació de condicions de multiplicació.

Durant la realització de l’assaig, no es pot comercialitzar la fruita obtinguda en la 
plantació en assaig.

Finalitzat l’assaig, s’ha de procedir a la destrucció de la plantació de manera 
controlada pels serveis oficials. Si el propietari de la plantació la vol mantenir, ha de 
sol·licitar l’autorització a l’autoritat competent. Aquesta autorització només es pot 
concedir si en aquell moment les varietats utilitzades es troben en alguna de les 
situacions que recull l’article 8 d’aquest Reglament i la plantació manté les 
condicions sanitàries adequades.

Les autoritats competents de les comunitats autònomes han d’informar l’Oficina 
Espanyola de Varietats Vegetals de les autoritzacions per a assaig concedides, 
atesa la repercussió de la comercialització del material vegetal i els seus productes 
en la concessió de títols de propietat.
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Aquesta excepció s’atorga sense perjudici del que disposa 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.

Model A

El Sr. / La Sra ..............................................................., amb NIF .........................., 
sol·licitant de l’assaig, declaro que el material vegetal que s’ha d’utilitzar està 
destinat únicament a la realització dels assajos explicats en la memòria, i en cap cas 
no s’han de destinar a la multiplicació o al comerç ni el material vegetal ni els seus 
productes.

Així mateix, em comprometo que, una vegada finalitzat l’assaig, tot el material i 
els productes es destrueixin, i a permetre i facilitar les inspeccions que els serveis 
oficials de control necessitin per al seguiment de l’assaig.

Signat:

Model B

El Sr. / La Sra ..............................................................., amb NIF .........................., 
propietari de la selecció amb referència de l’obtentor..............................., autoritzo el 
Sr. / la Sra................................................................, amb NIF............................, 
sol·licitant de l’assaig, a dur a terme un assaig a la localitat de...................... amb les 
condicions que indica la memòria.

Signat:.»

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

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

U. L’article 5, apartat 1, lletra a), queda redactat de la manera següent:

«a) Els materials de reproducció de plantes ornamentals en el lloc de producció 
han d’estar, almenys mitjançant una inspecció visual, pràcticament lliures de totes 
les plagues que enumera l’annex per als materials de reproducció de plantes 
ornamentals corresponents.

La presència de plagues regulades no quarantenàries en materials de 
reproducció de plantes ornamentals destinats a la comercialització no ha 
d’excedir, almenys mitjançant una inspecció visual, els llindars corresponents que 
estableix l’annex.

Els materials de reproducció de plantes ornamentals han d’estar, almenys 
mitjançant una inspecció visual, pràcticament lliures de qualsevol plaga, diferent de 
les que enumera l’annex per als materials de reproducció concrets de plantes 
ornamentals, que en redueixi la utilitat i la qualitat, o de qualsevol indici o símptoma 
d’aquestes plagues.

Els materials també han de complir els requisits relatius a les plagues 
quarantenàries de la Unió, les plagues quarantenàries de zones protegides i les 
plagues regulades no quarantenàries que inclouen els actes d’execució adoptats 
d’acord amb el Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell, així 
com les mesures adoptades d’acord amb l’article 30, apartat 1, d’aquest mateix 
Reglament.»
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Dos. Se suprimeixen els articles 4 i 5 bis.
Tres. L’annex queda redactat de la manera següent:

«ANNEX

Bacteris

Plagues regulades no quarantenàries o 
símptomes causats per aquestes Gènere o espècie dels materials de reproducció de plantes ornamentals

Llindar de presència de les 
plagues regulades no 
quarantenàries en els 

materials de reproducció 
de plantes ornamentals

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et 
al. [ERWIAM]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., 
Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana 
Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0%

Pseudomonas syringae pv. persicae 
(Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, 
Dye & Wilkie [PSDMPE]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl. 0%

Spiroplasma citri Saglio et al. 
[SPIRCI]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Citrus L., híbrids de Citrus L., Fortunella Swingle, híbrids de Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., híbrids de Poncirus Raf.

0%

Xanthomonas arboricola pv. pruni 
(Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Prunus L. 0%

Xanthomonas euvesicatoria Jones et 
al. [XANTEU] Capsicum annuum L. 0%

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) 
Jones et al. [XANTGA] Capsicum annuum L. 0%

Xanthomonas perforans Jones et al. 
[XANTPF] Capsicum annuum L. 0%

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) 
Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L. 0%

Fongs i oomicets

Plagues regulades no quarentenàries o 
símptomes causats per aquestes Gènere o espècie dels materials de reproducció de plantes ornamentals

Llindar de presència de les 
plagues regulades no 
quarantenàries en el 

material de reproducció de 
plantes ornamentals

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr 
[ENDOPA]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Castanea L. 0%

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI] Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Pinus L. 0%

Dothistroma septosporum (Dorogin) 
Morelet [SCIRPI]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Pinus L. 0%

Lecanosticta acicola (von Thümen) 
Sydow [SCIRAC]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Pinus L. 0%

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese 
& de Toni [PLASHA]

Llavors
Helianthus annuus L. 0%
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Plagues regulades no quarentenàries o 
símptomes causats per aquestes Gènere o espècie dels materials de reproducció de plantes ornamentals

Llindar de presència de les 
plagues regulades no 
quarantenàries en el 

material de reproducció de 
plantes ornamentals

Plenodomus tracheiphilus (Petri) 
Gruyter, Aveskamp & Verkley 
[DEUTTR]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Citrus L., híbrids de Citrus L., Fortunella Swingle, híbrids de Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., híbrids de Poncirus Raf.

0%

Puccinia horiana P. Hennings 
[PUCCHN]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Chrysanthemum L. 0%

Insectes i àcars

Plagues regulades no quarantenàries o 
símptomes causats per aquestes Gènere o espècie dels materials de reproducció de plantes ornamentals

Llindar de presència de les 
plagues regulades no 
quarantenàries en el 

material de reproducció de 
plantes ornamentals

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU] Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Fuchsia L. 0%

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]
Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena 
Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0%

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 
[RHYCFE]

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

0%

Nematodes

Plagues regulades no quarantenàries o 
símptomes causats per aquestes Gènere o espècie dels materials de reproducció de plantes ornamentals

Llindar de presència de les 
plagues regulades no 
quarantenàries en el 

material de reproducció de 
plantes ornamentals

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev 
[DITYDI] Allium L. 0%

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev 
[DITYDI]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus 
Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., 
Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0%
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Virus, viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes

Plagues regulades no quarantenàries o 
símptomes causats per aquestes Gènere o espècie dels materials de reproducció de plantes ornamentals

Llindar de presència de les 
plagues regulades no 
quarantenàries en el 

material de reproducció de 
la planta ornamental

Candidatus Phytoplasma mali 
Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Malus Mill. 0%

Candidatus Phytoplasma prunorum 
Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Prunus L. 0%

Candidatus Phytoplasma pyri 
Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Pyrus L. 0%

Candidatus Phytoplasma solani 
Quaglino et al. [PHYPSO]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Lavandula L. 0%

Viroide del nanisme del crisantem 
[CSVD00]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Argyranthemum Webb ex Sch. Bip., Chrysanthemum L. 0%

Viroide de l’exocortis dels cítrics 
[CEVD00]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Citrus L. 0%

Virus de la tristesa dels cítrics 
[CTV000] (soques de la UE)

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Citrus L., híbrids de Citrus L., Fortunella Swingle, híbrids de Fortunella Swingle, Poncirus 
Raf., híbrids de Poncirus Raf.

0%

Virus de la taca necròtica d’Impatiens 
[INSV00]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Begonia x hiemalis Fotsch, híbrids d’Impatiens L. Nova Guinea 0%

Viroide del tubercle fusiforme de la 
patata [PSTVD0] Capsicum annuum L. 0%

Virus de la verola de la prunera 
[PPV000]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera 
Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch, Prunus domestica L., 
Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) 
Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., 
Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, 
Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica 
(L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa 
L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.
– altres espècies de Prunus L. exposades al virus de la verola de la prunera

0%

Virus del bronzejat del tomàquet 
[TSWV00]

Materials de reproducció de plantes ornamentals diferents de les llavors
Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., híbrids 
d’Impatiens L. Nova Guinea, Pelargonium L.»

0%

Article tercer. Modificació del Reial decret 208/2003, de 21 de febrer, pel qual s’aprova 
el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de vinya.

El Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de vinya, aprovat pel 
Reial decret 208/2003, de 21 de febrer, queda modificat de la manera següent:

U. L’annex I queda redactat de la manera següent:

«ANNEX I

Condicions referents al conreu

Secció 1. Identitat, puresa i condicions de conreu

1. El conreu ha de tenir identitat i puresa pel que fa a la varietat i, si s’escau, 
al clon.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 150  Dimecres 27 de maig de 2020  Secc. I. Pàg. 53

2. Les condicions de conreu i l’estat de desenvolupament de les plantes han 
de permetre un control suficient de la identitat i de la puresa pel que fa a la varietat 
i, si s’escau, al clon, així com del seu estat sanitari.

Secció 2. Requisits de sanitat per als camps de soques mare destinades a la 
producció de totes les categories de materials de multiplicació i per als vivers de 

totes les categories

1. Aquesta secció s’ha d’aplicar als camps de soques mare destinades a la 
producció de totes les categories de materials de multiplicació i als vivers de totes 
aquestes categories.

2. S’ha de comprovar, mitjançant una inspecció visual, que els camps de 
soques mare i els vivers estan lliures de les plagues regulades no quarantenàries 
que enumeren les seccions 6 i 7 per al gènere o l’espècie de què es tracti.

Els camps de soques mare i els vivers s’han de sotmetre a un mostreig i assaig 
en relació amb les plagues regulades no quarantenàries que enumera la secció 7 
per al gènere o l’espècie de què es tracti. En cas de dubtes relatius a la presència 
de les plagues regulades no quarantenàries que enumeren les seccions 6 i 7 per al 
gènere o l’espècie de què es tracti, s’han de sotmetre a un mostreig i assaig els 
camps de soques mare i els vivers.

3. Les inspeccions visuals i, si s’escau, el mostreig i assaig dels camps de 
soques mare i els vivers en qüestió s’han de portar a terme d’acord amb el que 
disposa la secció 8.

4. El mostreig i assaig que preveu el punt 2 s’ha d’efectuar durant el període 
de l’any més adequat, tenint en compte les condicions climàtiques i les condicions 
de conreu de la vinya, així com la biologia de les plagues regulades no 
quarantenàries pertinents per a la vinya.

Pel que fa al mostreig i assaig, els estats membres hi han d’aplicar els protocols 
de l’Organització Europea i Mediterrània per a la Protecció de les Plantes (OEPP) o 
altres protocols reconeguts internacionalment. Quan no hi hagi aquests protocols, 
s’han d’aplicar els protocols pertinents establerts en l’àmbit nacional. En aquest cas, 
els estats membres han de posar els protocols esmentats a disposició dels altres 
estats membres i de la Comissió, amb una sol·licitud prèvia.

Pel que fa al mostreig i assaig de les vinyes de soques mare destinades a la 
producció de materials de multiplicació inicials, els estats membres hi han d’aplicar 
la indexació biològica en plantes indicadores per avaluar la presència de virus, 
viroides, malalties similars a les víriques i fitoplasmes o altres protocols equivalents 
reconeguts internacionalment.

Secció 3. Requisits relatius al sòl i condicions de producció per als camps de 
soques mare destinades a la producció de totes les categories de materials de 

multiplicació i per als vivers de totes les categories de materials de multiplicació

1. Tant en els camps de soques mare com en els vivers, les vinyes només es 
poden plantar en el sòl o, si s’escau, en testos amb substrats de conreu lliures de 
qualsevol plaga que pugui allotjar els virus que enumera la secció 7. L’absència 
d’aquestes plagues s’ha de determinar per mitjà d’un mostreig i assaig.

El mostreig i assaig s’ha de portar a terme tenint en compte les condicions 
climàtiques i la biologia de les plagues que puguin allotjar els virus que enumera la 
secció 7.

2. No s’ha de portar a terme el mostreig i assaig quan el servei oficial de 
control conclogui, sobre la base d’una inspecció oficial, que el sòl està lliure de 
qualsevol plaga que pugui allotjar els virus que enumera la secció 7.

Tampoc no s’ha de portar a terme el mostreig i assaig quan en el sòl de 
producció no s’hagin conreat vinyes durant almenys cinc anys, ni en cas que no hi 
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hagi dubtes relatius a l’absència en el sòl esmentat de les plagues que puguin 
allotjar els virus que enumera la secció 7.

3. Pel que fa al mostreig i assaig, els estats membres hi han d’aplicar els 
protocols de l’OEPP o altres protocols reconeguts internacionalment. Quan no hi 
hagi aquests protocols, els estats membres hi han d’aplicar els protocols pertinents 
establerts en l’àmbit nacional. En aquest cas, els estats membres han de posar els 
protocols esmentats a disposició dels altres estats membres i de la Comissió, amb 
una sol·licitud prèvia.

Secció 4. Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea

1. Els camps de soques mare i els vivers s’han d’establir en les condicions 
adequades per prevenir qualsevol risc de contaminació per plagues que puguin 
allotjar els virus que enumera la secció 7.

2. Els vivers no s’han d’establir a l’interior d’una vinya ni d’un camp de soques 
mare. La distància mínima a una vinya o a un camp de soques mare ha de ser de 3 m.

3. A més dels requisits de sanitat, els requisits relatius al sòl i les condicions de 
producció de les seccions 2 i 3, els materials de multiplicació s’han de produir de 
conformitat amb els requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o 
l’àrea que estableix la secció 8, amb la finalitat de limitar la presència de les plagues 
que enumera la secció esmentada.

Secció 5. Inspeccions oficials

1. La conformitat amb els requisits de les seccions 2 a 4 dels materials de 
multiplicació produïts en els camps de soques mare i en els vivers s’ha de determinar 
per mitjà d’inspeccions oficials anuals en els conreus.

2. Les inspeccions oficials les ha de dur a terme el servei oficial de control de 
conformitat amb la secció 8.

3. Quan hi hagi controvèrsies que es puguin resoldre sense perjudici per a la 
qualitat dels materials de multiplicació, s’han de portar a terme inspeccions oficials 
addicionals en els conreus.

Secció 6. Llista de plagues regulades no quarantenàries que requereixen una 
inspecció visual per determinar-ne la presència i, en cas de dubtes, un mostreig i 

assaig d’acord amb la secció 2, punt 2

Gènere o espècie dels materials de 
multiplicació de la vinya diferents de les 

llavors
Plagues regulades no quarantenàries

Insectes i àcars

Vitis vinifera L. no empeltada Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Insectes i àcars

Vitis L. diferent de Vitis vinifera L. no 
empeltada Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Bacteris

Vitis L. Xylophilus ampelinus Willems et al. 
[XANTAM]

Virus, viroides, malalties similars a les 
víriques i fitoplasmes

Vitis L. Candidatus Phytoplasma solani Quaglino 
et al. [PHYPSO]
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Secció 7. Llista de plagues regulades no quarantenàries que requereixen una 
inspecció visual per determinar-ne la presència i, en determinats casos, un mostreig 

i assaig d’acord amb la secció 2, punt 2, i amb la secció 8

Gènere o espècie Plagues regulades no quarantenàries

Virus, viroides, malalties similars a les 
víriques i fitoplasmes

Materials de multiplicació de Vitis L. 
diferents de les llavors

Virus del mosaic de l’Arabis [ARMV00]
Virus de l’entrenús curt infecciós [GFLV00]
Virus de l’enrotllament de la vinya 1 [GLRAV1]
Virus de l’enrotllament de la vinya 3 [GLRAV3]

Virus, viroides, malalties similars a les 
víriques i fitoplasmes

Portaempelts de Vitis spp. i els seus 
híbrids, excepte Vitis vinifera L.

Virus del mosaic de l’Arabis [ARMV00]
Virus de l’entrenús curt infecciós [GFLV00]
Virus de l’enrotllament de la vinya 1 [GLRAV1]
Virus de l’enrotllament de la vinya 3 [GLRAV3]
Virus del jaspiat de la vinya [GFKV00]

Secció 8. Requisits relatius a les mesures aplicables als camps de soques mare 
de Vitis L. i, si s’escau, als vivers per categoria, d’acord amb la secció 2, punt 2

Vitis L.

1. Materials de multiplicació inicials, materials de multiplicació de base i 
materials certificats.

Inspeccions visuals.

El servei oficial de control ha de dur a terme inspeccions visuals dels camps de 
soques mare i els vivers almenys una vegada per temporada de creixement per a 
totes les plagues regulades no quarantenàries que enumeren les seccions 6 i 7.

2. Materials de multiplicació inicials.

Mostreig i assaig.

Totes les vinyes de soques mare destinades a la producció de materials de 
multiplicació inicials han de ser objecte de mostreig i assaig en relació amb la 
presència del virus del mosaic de l’Arabis, el virus de l’entrenús curt infecciós, el 
virus de l’enrotllament de la vinya 1 i el virus de l’enrotllament de la vinya 3. El 
mostreig i assaig s’ha de repetir posteriorment cada cinc anys.

Les soques mare destinades a la producció de portaempelts, a més de 
sotmetre’s a mostreig i assaig en relació amb els virus que esmenta el primer 
paràgraf, s’han de sotmetre una vegada a mostreig i assaig en relació amb la 
presència del virus del jaspiat de la vinya.

Els resultats del mostreig i assaig han d’estar disponibles abans de l’acceptació 
de les soques mare afectades.

3. Materials de multiplicació de base.

Mostreig i assaig.

Totes les vinyes de soques mare destinades a la producció de materials de 
multiplicació de base han de ser objecte de mostreig i assaig en relació amb la 
presència del virus del mosaic de l’Arabis, el virus de l’entrenús curt infecciós, el 
virus de l’enrotllament de la vinya 1 i el virus de l’enrotllament de la vinya 3.
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El mostreig i assaig s’ha d’iniciar en les soques mare de sis anys i s’ha de repetir 
posteriorment cada sis anys.

Els resultats del mostreig i assaig han d’estar disponibles abans de l’acceptació 
de les soques mare afectades.

4. Materials certificats.

Mostreig i assaig.

Una porció representativa de les vinyes de soques mare destinades a la 
producció de materials certificats ha de ser objecte de mostreig i assaig en relació 
amb la presència del virus del mosaic de l’Arabis, el virus de l’entrenús curt infecciós, 
el virus de l’enrotllament de la vinya 1 i el virus de l’enrotllament de la vinya 3.

El mostreig i assaig s’ha d’iniciar en les soques mare de deu anys i s’ha de 
repetir posteriorment cada deu anys.

Els resultats del mostreig i assaig han d’estar disponibles abans de l’acceptació 
de les soques mare afectades.

5. Materials de multiplicació inicials, materials de multiplicació de base i 
materials certificats.

Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea, en funció 
de les plagues regulades no quarantenàries en qüestió.

a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

i. Les vinyes es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan 
lliures de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., o

ii. durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat en les 
vinyes símptomes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. en l’indret de 
producció, o

iii. es compleixen les condicions següents pel que fa a la presència de 
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:

– s’han arrencat totes les vinyes de soques mare destinades a la producció de 
materials de multiplicació inicials i materials de multiplicació de base que 
presentaven símptomes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., i

– com a mínim, s’han exclòs de la multiplicació totes les vinyes de soques mare 
destinades a la producció de materials certificats que presentaven símptomes de 
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., i

– quan els materials de multiplicació destinats a la comercialització presentaven 
símptomes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., el lot sencer dels 
materials esmentats s’ha sotmès a un tractament d’aigua calenta, o a un altre 
tractament adequat de conformitat amb els protocols de l’OEPP o amb altres 
protocols reconeguts internacionalment, a fi de garantir l’absència de Candidatus 
Phytoplasma solani Quaglino et al.

b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

i. Les vinyes es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan 
lliures de Xylophilus ampelinus Willems et al., o

ii. durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat en les 
vinyes símptomes de Xylophilus ampelinus Willems et al. en l’indret de producció, o

iii. es compleixen les condicions següents pel que fa a la presència de 
Xylophilus ampelinus Willems et al.:

– s’han arrencat totes les vinyes de soques mare destinades a la producció de 
materials de multiplicació inicials, materials de multiplicació de base i materials 
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certificats que presentaven símptomes de Xylophilus ampelinus Willems et al. i 
s’han pres les mesures oportunes en matèria d’higiene, i

– després de la poda, s’han tractat amb un bactericida les vinyes de l’indret de 
producció que presentaven símptomes de Xylophilus ampelinus Willems et al., a fi 
de garantir l’absència de Xylophilus ampelinus Willems et al., i

– quan els materials de multiplicació destinats a la comercialització presentaven 
símptomes de Xylophilus ampelinus Willems et al., el lot sencer dels materials 
esmentats s’ha sotmès a un tractament d’aigua calenta, o a un altre tractament 
adequat de conformitat amb els protocols de l’OEPP o amb altres protocols 
reconeguts internacionalment, a fi de garantir l’absència de Xylophilus ampelinus 
Willems et al.

c) Virus del mosaic de l’Arabis, virus de l’entrenús curt infecciós, virus de 
l’enrotllament de la vinya 1 i virus de l’enrotllament de la vinya 3.

i. Respecte a la presència del virus del mosaic de l’Arabis, el virus de l’entrenús 
curt infecciós, el virus de l’enrotllament de la vinya 1 i el virus de l’enrotllament de la 
vinya 3, s’han de complir les condicions següents:

– no s’han observat símptomes de cap d’aquests virus en les vinyes de soques 
mare destinades a la producció de materials de multiplicació inicials i materials de 
multiplicació de base, i

– s’han observat símptomes d’aquests virus en un màxim del 5% de les vinyes 
de soques mare destinades a la producció de materials certificats, i aquestes vinyes 
s’han arrencat i destruït, o

ii. totes les vinyes de soques mare destinades a la producció de materials de 
multiplicació inicials, així com els materials de multiplicació inicials, es mantenen en 
instal·lacions a prova d’insectes, a fi de garantir l’absència del virus de l’enrotllament 
de la vinya 1 i el virus de l’enrotllament de la vinya 3.

d) Viteus vitifoliae Fitch.

i. Les vinyes es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan 
lliures de Viteus vitifoliae Fitch, o

ii. les vinyes s’empelten en portaempelts resistents a Viteus vitifoliae Fitch, o

– totes les vinyes de soques mare destinades a la producció de materials de 
multiplicació inicials, així com tots els materials de multiplicació inicials, es 
mantenen en instal·lacions a prova d’insectes i, durant l’última temporada de 
creixement completa, no s’han observat en aquestes vinyes símptomes de Viteus 
vitifoliae Fitch, i

– quan els materials de multiplicació destinats a la comercialització 
presentaven símptomes de Viteus vitifoliae Fitch, el lot sencer dels materials 
esmentats s’ha sotmès a fumigació, a un tractament d’aigua calenta, o a un altre 
tractament adequat de conformitat amb els protocols de l’OEPP o amb altres 
protocols reconeguts internacionalment, a fi de garantir l’absència de Viteus 
vitifoliae Fitch.

6. Materials estàndard.

Inspeccions visuals.

El servei oficial de control ha de dur a terme inspeccions visuals dels camps de 
soques mare i els vivers almenys una vegada per temporada de creixement per a 
totes les plagues regulades no quarantenàries que enumeren les seccions 6 i 7.
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Requisits relatius a l’indret de producció, el lloc de producció o l’àrea, en funció 
de les plagues regulades no quarantenàries en qüestió.

a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

i. Les vinyes es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan 
lliures de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., o

ii. durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat en les 
vinyes símptomes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. en l’indret de 
producció, o

iii. es compleixen les condicions següents pel que fa a la presència de 
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:

– almenys s’han exclòs de la multiplicació totes les vinyes de soques mare 
destinades a la producció de materials estàndard que presentaven símptomes de 
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., i

– quan els materials de multiplicació destinats a la comercialització presentaven 
símptomes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., el lot sencer dels 
materials esmentats s’ha sotmès a un tractament d’aigua calenta o a un altre 
tractament adequat, de conformitat amb els protocols de l’OEPP o amb altres 
protocols reconeguts internacionalment, a fi de garantir l’absència de Candidatus 
Phytoplasma solani Quaglino et al.

b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

i. Les vinyes es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan 
lliures de Xylophilus ampelinus Willems et al., o

ii. durant l’última temporada de creixement completa no s’han observat en les 
vinyes símptomes de Xylophilus ampelinus Willems et al. en l’indret de producció, o

iii. es compleixen les condicions següents pel que fa a la presència de 
Xylophilus ampelinus Willems et al.:

– s’han arrencat totes les vinyes de soques mare destinades a la producció de 
materials estàndard que presentaven símptomes de Xylophilus ampelinus Willems 
et al. i s’han pres les mesures oportunes en matèria d’higiene, i

– després de la poda, s’han tractat amb un bactericida les vinyes de l’indret de 
producció que presentaven símptomes de Xylophilus ampelinus Willems et al., a fi 
de garantir l’absència de Xylophilus ampelinus Willems et al., i

– quan els materials de multiplicació destinats a la comercialització presentaven 
símptomes de Xylophilus ampelinus Willems et al., el lot sencer dels materials 
esmentats s’ha sotmès a un tractament d’aigua calenta, o a un altre tractament 
adequat de conformitat amb els protocols de l’OEPP o amb altres protocols reconeguts 
internacionalment, a fi de garantir l’absència de Xylophilus ampelinus Willems et al.

c) Virus del mosaic de l’Arabis, virus de l’entrenús curt infecciós, virus de 
l’enrotllament de la vinya 1 i virus de l’enrotllament de la vinya 3.

No s’han observat símptomes de cap dels virus (virus del mosaic de l’Arabis, 
virus de l’entrenús curt infecciós, virus de l’enrotllament de la vinya 1 i virus de 
l’enrotllament de la vinya 3) en més del 10% de les vinyes de soques mare 
destinades a la producció de materials estàndard, i aquestes vinyes s’han eliminat 
de la multiplicació.

d) Viteus vitifoliae Fitch.

i. Les vinyes es produeixen en àrees de les quals es té constància que estan 
lliures de Viteus vitifoliae Fitch, o

ii. les vinyes s’empelten en portaempelts resistents a Viteus vitifoliae Fitch, o
iii. quan els materials de multiplicació destinats a la comercialització 

presentaven símptomes de Viteus vitifoliae Fitch, el lot sencer dels materials 
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esmentats s’ha sotmès a una fumigació, a un tractament d’aigua calenta, o a un 
altre tractament adequat de conformitat amb els protocols de l’OEPP o amb altres 
protocols reconeguts internacionalment, a fi de garantir l’absència de Viteus 
vitifoliae Fitch.»

Dos. En l’annex II, el punt 4 queda redactat de la manera següent:

«4. Els materials de multiplicació han d’estar pràcticament lliures de qualsevol 
plaga que en redueixi la utilitat i la qualitat i en particular els que esmenten els 
annexos I i III.

Els materials de multiplicació també han de complir els requisits relatius a les 
plagues quarantenàries de la Unió i les plagues quarantenàries de zones protegides 
que inclouen els actes d’execució adoptats d’acord amb el Reglament (UE) 
2016/2031, així com les mesures adoptades d’acord amb l’article 30, apartat 1, 
d’aquest mateix Reglament.»

Article quart. Modificació del Reial decret 27/2016, de 29 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament tècnic de control i certificació de patata de sembra.

El Reglament tècnic de control i certificació de patata de sembra, aprovat pel Reial 
decret 27/2016, de 29 de gener, queda modificat de la manera següent:

U. L’annex I del Reglament «Percentatges màxims admesos en els camps de 
producció segons la categoria a obtenir» queda redactat de la manera següent:

«ANNEX I

Condicions mínimes que han de complir els conreus de patates de sembra

1. Sumats el nombre de plantes en creixement que no s’ajustin a la varietat i el 
nombre de plantes de varietats estranyes, no han d’excedir, segons la seva 
categoria, els percentatges màxims del quadre següent:

Prebase Base Certificada

PBTC PB S ES E A B

0% 0,01% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,5%

2. Sumats el nombre de plantes en creixement que no s’ajustin a la varietat i el 
nombre de plantes de varietats estranyes en la descendència directa, no han d’excedir, 
segons la seva categoria, els percentatges màxims del quadre següent:

Prebase Base Certificada

PBTC PB S ES E A B

– – 0,25% 0,25% 0,25 0,5% 0,5%



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 150  Dimecres 27 de maig de 2020  Secc. I. Pàg. 60

3. Les plantes han de complir els requisits relatius a la presència de plagues 
regulades no quarantenàries o símptomes causats per plagues regulades no 
quarantenàries corresponents, i les categories corresponents, que figuren en el 
quadre següent:

Plagues regulades no quarantenàries o símptomes causats per aquestes

Llindar en les plantes en creixement de les patates de 
sembra segons la seva categoria

Prebase Base Certificada

PBTC PB S ES E A B

Peu negre (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. 
Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0% 0% 0,1% 0,5% 1,0% 2,0% 4,0%

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Símptomes de mosaic causats per virus i símptomes causats pel virus de l’enrotllament 
de la fulla de patata [PLRV00] 0% 0,1% 0,2% 0,5% 0,8% 2,0% 6,0%

Viroide del tubercle fusiforme de la patata [PSTVD0] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Símptomes de virosi 0% 0,5% 1,0% 2,0% 4,0% 8,0% 10,0%

4. El nombre màxim de generacions de patata de sembra, incloses les de 
prebase en camp i de base, no pot superar, segons les seves categories, el que 
indica el quadre següent:

Prebase Base Certificada

PBTC PB S ES E A B

– 4 5 6 7 9 9

5. Addicionalment, les condicions mínimes per al conreu de patates de sembra 
de prebase de la classe de la Unió PBTC són les següents:

a) en el conreu no hi pot haver plantes que no s’ajustin a la varietat ni plantes 
de varietats estranyes,

b) les plantes, inclosos els tubercles, s’han de produir mitjançant la 
micropropagació,

c) les plantes, inclosos els tubercles, s’han de produir en una instal·lació 
protegida i en un mitjà de conreu que estigui exempt de plagues,

d) els tubercles no s’han de multiplicar més enllà de la primera generació.

6. Addicionalment les patates de sembra de prebase han de procedir de 
plantes mare que estiguin exemptes de les plagues següents: Pectobacterium spp., 
Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma 
solani, viroide del tubercle fusiforme de la patata, virus de l’enrotllament de la fulla 
de la patata, virus A de la patata, virus M de la patata, virus S de la patata, virus X 
de la patata i virus I de la patata.

7. Inspeccions oficials o sota supervisió oficial.

– S’ha de determinar que es compleixen els requisits anteriors a través 
d’inspeccions oficials sobre el terreny. En cas de dubte, aquestes inspeccions s’han 
de complementar amb proves oficials fetes en les fulles.

– En cas que s’utilitzin mètodes de micropropagació, s’ha de determinar si es 
compleix això a través de proves oficials, o a través de proves sota supervisió oficial 
fetes en la planta mare.
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– En cas que s’utilitzin mètodes de selecció clonal, s’ha de determinar si es 
compleix això a través de proves oficials, o a través de proves sota supervisió oficial, 
dutes a terme en el patró clonal.»

Dos. L’annex III del Reglament «Requisits que han de complir les patates de sembra 
segons la seva categoria. Màxims admesos en pes» queda redactat de la manera següent:

«ANNEX III

Condicions mínimes de qualitat dels lots de patates de sembra

1. En relació amb les patates de sembra, estan permeses les toleràncies en 
massa següents pel que fa a impureses, defectes i plagues regulades no 
quarantenàries o símptomes causats per aquestes:

Concepte
Prebase Base Certificada

PBTC PB S ES E A B

Presència de terra i cossos estranys – 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 2,0%

Putrefacció seca i humida combinada (*) 0% 0,2% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Putrefacció humida (*) 0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Defectes externs; per exemple: tubercles deformes o 
danyats 0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Sarna comuna 0%

5,0% de 
tubercles 

afectats en 
més d’un terç 

de la seva 
superfície

5,0% de 
tubercles 

afectats en 
més d’un terç 

de la seva 
superfície

5,0% de 
tubercles 

afectats en 
més d’un terç 

de la seva 
superfície

5,0% de 
tubercles 

afectats en 
més d’un terç 

de la seva 
superfície

5,0% de 
tubercles 

afectats en 
més d’un terç 

de la seva 
superfície

5,0% de 
tubercles 

afectats en 
més d’un terç 

de la seva 
superfície

Tubercles arrugats a causa d’una deshidratació 
excessiva o d’una deshidratació causada per la sarna 
platejada de la patata:

0% 0,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

(*) En la mesura en què no estigui causada per Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus o Ralstonia solanacearum.

Els lots de patates de sembra s’han d’ajustar als llindars de presència de 
plagues regulades no quarantenàries, o símptomes causats per aquestes, que 
figuren en el quadre següent, segons les seves categories:

Plagues regulades no quarantenàries o 
símptomes causats per aquestes

Llindar de presència de les plagues regulades no quarantenàries en les patates de sembra segons la seva categoria, 
en massa

Prebase Base Certificada

PBTC PB S ES E A B

Candidatus Liberibacter solanacearum 
Liefting et al. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Verola de la patata causada per 
Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank) 
Donk [RHIZSO]

0%

1,0% de 
tubercles 

afectats en més 
del 10% de la 

seva superfície

5,0% de 
tubercles 

afectats en més 
del 10% de la 

seva superfície

5,0% de 
tubercles 

afectats en més 
del 10% de la 

seva superfície

5,0% de 
tubercles 

afectats en més 
del 10% de la 

seva superfície

5,0% de 
tubercles 

afectats en més 
del 10% de la 

seva superfície

5,0% de 
tubercles 

afectats en més 
del 10% de la 

seva superfície
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Plagues regulades no quarantenàries o 
símptomes causats per aquestes

Llindar de presència de les plagues regulades no quarantenàries en les patates de sembra segons la seva categoria, 
en massa

Prebase Base Certificada

PBTC PB S ES E A B

Sarna pulverulenta causada per 
Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. 
[SPONSU]

0%

1,0% de 
tubercles 

afectats en més 
del 10% de la 

seva superfície

3,0% de 
tubercles 

afectats en més 
del 10% de la 

seva superfície

3,0% de 
tubercles 

afectats en més 
del 10% de la 

seva superfície

3,0% de 
tubercles 

afectats en més 
del 10% de la 

seva superfície

3,0% de 
tubercles 

afectats en més 
del 10% de la 

seva superfície

3,0% de 
tubercles 

afectats en més 
del 10% de la 

seva superfície

La tolerància total per a tots els conceptes anteriors (apartats 1 i 2), excepte la 
presència de terra i cossos estranys, és del 6% en massa per a les patates de 
sembra de base i prebase PB i del 8% del pes per a les patates de sembra 
certificades.

1. Un lot de patata de sembra de qualsevol classe no pot contenir més del 3 per 
100, expressat en pes, de tubercles inferiors al calibre mínim ni més del 3 per 100 de 
tubercles de mida superior al calibre màxim.

2. Els tubercles han d’estar pràcticament no brotats, excepte els que es 
comercialitzin en petits envasos com a patata de sembra prebrotada, que han de 
complir el que especifica el número 5 de l’apartat 5.2.

3. No s’admet cap tolerància en la presència de: sarna berrugosa (“Synchytrium 
endobioticum” (Schilb.) Perc.); podridura anul·lar bacteriana (“Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus” (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Skapt-
Burkh); podridura bruna bacteriana (“Ralstonia solanacearum” (Smith) Yabuuchi 
et al.); nematodes enquistats “Globodera pallida”, Stone, i “Globodera Rostochiensis”, 
Woll, i del viroide del tubercle afusat PSTV.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el quadre 1 de l’annex VI 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, i 
l’epígraf VIII de l’Ordre d’1 de juliol de 1986, per la qual s’aprova el Reglament tècnic de 
control i certificació de plantes de viver de vinya.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del títol competencial que recull la regla 13a de 
l’article 149.1 de la Constitució espanyola, per la qual s’atribueix a l’Estat la competència 
exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica, excepte la regulació del material importat que es dicta a l’empara de la 
competència exclusiva en matèria de comerç exterior que preveu l’article 149.1.10a de la 
Constitució espanyola.

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

Mitjançant aquest Reial decret s’incorporen al dret espanyol els articles 3, 4, 7 i 9 i 
els annexos III, IV, VII, IX i X de la Directiva d’execució (UE) 2020/177 de la Comissió, 
d’11 de febrer de 2020, que modifica les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 
68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE i 2002/57/CE del Consell, així com les directives 
93/49/CEE i 93/61/CEE i les directives d’execució 2014/21/UE i 2014/98/UE de la 
Comissió, pel que fa a les plagues dels vegetals en llavors i altres materials de 
reproducció vegetal.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el 31 de maig de 2020.

Madrid, 26 de maig de 2020.

FELIPE R.

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