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La resta es pot cultivar en un camp, en con-
dicions d’aïllament que assegurin l’absència de con-
taminació per malaltia i permetin l’expressió dels
caràcters varietals, que constitueixen les plantes
de partida.

El terreny de plantació no ha de tenir «verticillium
dahliae» ni nematodes transmissors de virosis.

3. Cada planta mare de material inicial ha d’ha-
ver passat una inspecció oficial que asseguri que
no té cap dels organismes nocius que figuren en
el quadre A, mitjançant una presa de mostres, si
s’escau, i anàlisi per tècniques apropiades i apro-
vades per l’organisme oficial responsable, i que les
seves característiques varietals coincideixen amb
la descripció oficial de la varietat.

4. Anualment s’ha de comprovar l’estat sanitari
de les plantes mare de material inicial per a les
malalties i les virosis fàcilment transmissibles.

La tolerància ha de ser del 0 per 100.
5. La descendència de cada cap de clon s’ha

d’identificar amb un codi, anomenat número de
clon, que s’ha de mantenir al llarg de la seva mul-
tiplicació i comercialització juntament amb la deno-
minació de la varietat.

2. Requisits per a la producció i el manteniment
de material de base

1. Les plantes mare de material de multiplica-
ció base, d’ara endavant plantes mare de base, s’ob-
tenen directament a partir de material de multi-
plicació inicial.

2. Les plantes mare de base es poden cultivar
en un camp, en condicions d’aïllament que assegurin
l’absència de contaminació de malalties i almenys
amb les distàncies d’aïllament que assenyala el qua-
dre B. Aquestes distàncies es poden reduir si s’es-
tableixen altres mesures d’aïllament eficaces, apro-
vades per l’organisme oficial responsable.

El substrat o el sòl de plantació no ha de tenir
«verticillium dahliae» ni nematodes transmissors de
virosis.

3. De totes les plantes mare de base, se n’ha
d’haver comprovat la identitat varietal, almenys per
observació visual de caràcters. El manteniment de
l’estat sanitari s’ha de comprovar anualment per a
les malalties i les virosis fàcilment transmissibles
i, si s’escau, per un mostreig i per tècniques d’anàlisi
apropiades i aprovades per l’organisme responsable.

La tolerància ha de ser del 0 per 100.

3. Requisits per a la producció de material
de multiplicació i plantes de viver certificades

1. Les plantes mare de material de multiplica-
ció certificat, d’ara endavant plantes mare de cer-
tificat, s’obtenen directament de material de mul-
tiplicació base o de material de multiplicació inicial.

2. Les plantes mare de certificat es poden cul-
tivar en un camp, en condicions d’aïllament que asse-
gurin l’absència de contaminació de malalties i
almenys amb les distàncies d’aïllament que assenya-
la el quadre B. Aquestes distàncies es poden reduir
si s’estableixen altres mesures d’aïllament eficaces,
aprovades per l’organisme oficial responsable.

El substrat o el sòl de plantació no ha de tenir
«verticillium dahliae» ni nematodes transmissors de
virosis.

3. Les plantes mare i els vivers han d’estar lliu-
res, almenys per observació visual, de símptomes
dels organismes nocius que consten en el quadre A.

4. De les plantes mare de certificat, se n’ha
d’haver comprovat la identitat varietal almenys per
observació visual de caràcters.

5. La puresa varietal de les plantes de viver
certificades s’ha de comprovar, almenys, per ins-
pecció visual i és del 99,99 per 100 com a mínim.

6. Els productors han de fer les depuracions
oportunes perquè les plantes de viver compleixin
els requisits de puresa varietal i l’estat sanitari.
Només s’admet que falti fins un 5 per 100 de plan-
tes depurades per causes fitosanitàries o varietals.

7. Els substrats en què es produeixin i es
comercialitzin les plantes de viver han d’estar lliures
de «verticillium dahliae» i de nematodes transmis-
sors de virosis.

QUADRE A

Organismes nocius

Fongs: «Verticillium dahliae».

Bacteris: «Pseudomonas savastanoi» (Tubercu-
losi).

Virosi o similars:

Mosaic de l’àrabis (ArMv).
Rovell de la prunera (CLRV).
Mosaic del cogombre (CMV).
Virus latent de les taques en l’anell de la
maduixa (SLRV).

QUADRE B

Distàncies d’aïllament

Plantes mare de
material de
multiplicació
inicial, base o
certificat.

100 m a plantes d’olivera que
no siguin del sistema de cer-
tificació.

Vivers. 20 m de plantacions comercials
d’olivera.

MINISTERI

D’ECONOMIA I HISENDA

22452 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret
1588/1999, de 15 d’octubre, pel qual s’a-
prova el Reglament sobre la instrumentació
dels compromisos per pensions de les empre-
ses amb els treballadors i els beneficiaris.
(«BOE» 280, de 23-11-1999.)

Havent observat errades en el text del Reial
decret 1588/1999, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament sobre la instrumentació dels compromisos
per pensions de les empreses amb els treballadors i els
beneficiaris, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
número 257, de 27 d’octubre de 1999, i en el suplement
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número 15 en llengua catalana, es procedeix a fer-ne
les rectificacions oportunes referides a la versió en llen-
gua catalana:

A la pàgina 1240,1a columna, article 38, apartat 3,
3a línia, on diu: «... de 8 de novembre, ...», ha de dir:
«... de 8 de juny, ...».

A la pàgina 1240, 2a columna, article 39, apartat 4,
paràgraf 2, línia 8a, on diu: «... l’apartat 3 de l’article 39
d’aquest Reglament.», ha de dir: «... l’apartat 3 d’aquest
article.».

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

22454 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret
1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova
la Norma general d’etiquetatge, presentació
i publicitat dels productes alimentaris.
(«BOE» 280, de 23-11-1999.)

Havent observat errades en el text del Reial
decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova
la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat
dels productes alimentaris, publicat en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 202, de 24 d’agost de 1999, i en
el suplement número 13 en llengua catalana, es pro-
cedeix a fer-ne les rectificacions oportunes referides a
la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1099, segona columna, article 11, apar-
tat 4, paràgraf b), quarta línia, on diu: «...els codis NC
2206 00 91, 2206 00 93 i 2206 00 99...», ha de dir:
«...els codis NC 2206 00 31 00, 2206 00 51 00 i 2206
00 81 00...».

MINISTERI

D’ECONOMIA I HISENDA

22489 CORRECCIÓ d’errades del Reial decret
1589/1999, de 15 d’octubre, pel qual es modi-
fica el Reglament de plans i fons de pensions,
aprovat pel Reial decret 1307/1998, de 30
de setembre. («BOE» 281, de 24-11-1999.)

Havent observat errades en el text del Reial decret
1589/1999, de 15 d’octubre, pel qual es modifica el
Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial
decret 1307/1998, de 30 de setembre, publicat en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 256, de 26 d’octubre
de 1999, i en el suplement número 15 en llengua cata-
lana, es procedeix a fer-ne les rectificacions oportunes
referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 1221, 1a columna, article 13, apartat 4.b),
últim paràgraf, línia primera, on diu: «El que estableix el
paràgraf a) anterior s’entén...»; ha de dir: «El que esta-
bleixen els paràgrafs anteriors s’entén...».

A la pàgina 1221, 1a columna, article 16, apartat 1.a),
paràgraf 2, 5a línia, on diu: «... a la qual tenen dret...»;
ha de dir: «... a la qual té dret».

A la pàgina 1221, 2a columna, article 16, apartat 2,
paràgraf quart, línia 1a, on diu: «... la condició del bene-
ficiari...»; ha de dir: «... la condició de beneficiari...».

A la pàgina 1222, 1a columna, article 16 bis, apar-

tat 1, paràgraf b), última línia, on diu: «... o paràmetres...»;
ha de dir: «... o paràmetre...». Al paràgraf c), 2a línia,
on diu: «... tipus com un únic pagament...»; ha de dir:
«... tipus amb un únic pagament...». I a l’apartat 3, segon
paràgraf, línia 3a, on diu: «... la contingència des del
seu...»; ha de dir: «... la contingència o des del seu...».

A la pàgina 1222, 2a columna, article 74, apartat 1,
primer paràgraf, 9a línia, on diu: «... en aquesta forma.»;
ha de dir: «... en aquesta norma.».

A la pàgina 1225, 2a columna, article 78, apar-
tat 1, paràgraf d), línia tercera, on diu: «... i elements
personals d’un pla...»; ha de dir: «... i elements personals
en un pla...».

A la pàgina 1226, 2a columna, disposició final pri-
mera, línia 1a, on diu: «... amb competència...»; ha de
dir: «... són competència...».

CAP DE L’ESTAT

22670 LLEI 42/1999, de 25 de novembre, de règim
del personal del cos de la guàrdia civil.
(«BOE» 283, de 26-11-1999.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució diferencia clarament les Forces Arma-
des, constituïdes per l’Exèrcit de Terra, l’Armada i l’Exèrcit
de l’Aire, de les Forces i els Cossos de Seguretat. L’ar-
ticle 8 encomana a les primeres garantir la sobirania
i la independència d’Espanya, defensar-ne la integritat
territorial i l’ordenament constitucional, mentre que l’ar-
ticle 104 estableix que les Forces i els Cossos de Segu-
retat, sota la dependència del Govern, tenen la missió
de protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats i
garantir la seguretat ciutadana, i que una llei orgànica
ha de regular les funcions, els principis bàsics d’actuació
i els estatuts d’aquestes Forces i Cossos de Seguretat.

El desenvolupament d’aquest marc constitucional va
modificar l’enquadrament de la guàrdia civil, que tra-
dicionalment havia estat una part integrant de l’Exèrcit
de Terra; així, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de
les Forces i els Cossos de Seguretat; la Llei 17/1989,
de 19 de juliol, reguladora del règim del personal militar
professional, i la Llei orgànica 11/1991, de 17 de juny,
de règim disciplinari de la guàrdia civil, van materialitzar
la separació de la guàrdia civil de l’Exèrcit de Terra.

La guàrdia civil, com a cos de seguretat, centra la
seva actuació en l’exercici de funcions pròpiament de
seguretat pública, ja sigui en l’àmbit judicial o en l’ad-
ministratiu, i estan regulats els principis generals del seu
règim estatutari en l’esmentada Llei orgànica 2/1986.

No obstant això, la guàrdia civil té naturalesa militar,
d’acord amb el que disposa l’esmentada Llei orgàni-
ca 2/1986, i l’estatut personal de caràcter militar, atri-
buït als membres d’aquest cos de seguretat, per raons
de fur, disciplina, formació i comandament. Depèn del
Ministeri de l’Interior, en l’exercici de les funcions que
la mateixa Llei li atribueix, i del Ministeri de Defensa,
en el compliment de les missions de caràcter militar


