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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
19731 Reial decret 1891/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

per a l’autorització i registre dels productors de llavors i plantes de viver i la 
seva inclusió en el Registre nacional de productors.

La Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos fitogenètics, 
estableix que el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de mantenir el Registre 
nacional de productors de llavors i de plantes de viver en el qual s’han de recollir el conjunt 
de les autoritzacions de productors de llavors i de plantes de viver realitzades, amb la 
finalitat de facilitar-ne la informació i divulgació.

Amb l’esmentada Llei 30/2006, de 26 de juliol, ha canviat el sistema d’autorització 
existent fins ara, i s’ha establert de forma general que l’ha de realitzar la comunitat autònoma 
on radiqui la seu social del productor.

Per donar publicitat a les autoritzacions i coordinar-ne la informació, és necessari que 
les comunitats autònomes comuniquin al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí 
totes les novetats que es produeixin en relació amb les autoritzacions esmentades i la 
seva inscripció en el Registre nacional de productors de llavors i de plantes de viver.

Igualment, la Llei esmentada estableix que els requisits que han de complir els 
productors per poder ser autoritzats s’han d’assenyalar per reglament.

El registre dels proveïdors, d’acord amb les condicions que despleguin els estats 
membres, també s’estableix a la Directiva 92/33/CEE, del Consell, de 28 d’abril de 1992, 
relativa a la comercialització dels planters d’hortalisses i de materials de multiplicació 
d’hortalisses diferents de les llavors, a la Directiva 92/34/CEE del Consell, de 28 d’abril de 
1992, relativa a la comercialització de materials de multiplicació de fruiters i de plançons 
de fruiter destinats a la producció fructícola, a la Directiva 98/56/CE del Consell, de 20 de 
juliol de 1998, relativa a la comercialització dels materials de reproducció de les plantes 
ornamentals, i a la Directiva 1999/105/CE del Consell, de 22 de desembre de 1999, sobre 
la comercialització de materials forestals de reproducció.

El Registre nacional de productors de llavors i de plantes de viver té una funció bàsica 
per al control i certificació d’aquests materials de multiplicació, així com per a la transparència 
del mercat i la defensa del consumidor, i té efectes a nivell nacional i comunitari.

El que disposa aquest Reial decret s’entén sense perjudici del que estableix el Reial 
decret 1709/1997, de 14 de novembre, pel qual es regula el condicionament de gra destinat 
a la sembra.

En l’elaboració de la present disposició han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels sectors afectats.

D’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, la creació d’un registre únic 
per a tot l’Estat comporta l’exercici de competències normatives i de gestió del registre per 
garantir la centralització de totes les dades, als estrictes efectes d’informació i publicitat i, 
amb aquest fi, de fixar les directrius tècniques i de coordinació necessàries per garantir 
aquesta centralització.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 14 de 
novembre de 2008,
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D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquesta disposició és establir les normes bàsiques sobre l’autorització i 
registre dels productors de llavors i plantes de viver, així com l’estructura i el manteniment 
del Registre nacional de productors de llavors i de plantes de viver d’acord amb el que 
preveu la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos 
fitogenètics.

Article 2. Autorització.

1. Tots els productors de llavors i de plantes de viver han d’estar autoritzats per la 
comunitat autònoma on radiqui la seva seu social. S’entén per seu social el lloc on es trobi 
el centre de la seva efectiva administració i direcció.

2. Quan les instal·lacions i mitjans necessaris per a la concessió de l’autorització es 
trobin en comunitats autònomes diferents de la comunitat on s’ha sol·licitat l’autorització, 
aquestes han d’emetre, a petició de la comunitat autònoma on s’hagi presentat l’esmentada 
sol·licitud, un informe que indiqui totes les circumstàncies que puguin ser rellevants per 
concedir aquesta autorització.

3. Excepcionalment, en cas que en efectuar-se la sol·licitud d’autorització no es 
compleixin tots els requisits que fixa la legislació vigent, sinó que es presenti un pla 
d’actuació i d’instal·lacions, l’autorització es pot concedir amb caràcter provisional per un 
termini de dos anys. Mentre duri l’autorització provisional el titular pot iniciar els processos 
de producció sota control oficial, però no pot comercialitzar o posar al mercat llavors o 
plantes de viver. Una vegada comprovat el compliment dels requisits exigits, l’autorització 
provisional es converteix en definitiva i té plens efectes des del dia de la seva conversió.

4. L’autorització té efectes en tot el territori nacional.
5. Un productor autoritzat i registrat no necessita inscriure’s en el Registre de 

comerciants de la comunitat autònoma que estableix l’article 36.3 de la Llei 30/2006, de 26 
de juliol.

Article 3. Classificació dels productors.

1. Els productors es classifiquen segons l’espècie o el grup d’espècies per al qual 
han estat autoritzats, d’acord amb el que estableix l’annex, i, si el reglament tècnic de 
l’espècie així ho recull, es poden classificar en categories d’acord amb el següent:

a) Productors obtentors, són els que produeixen material parental o inicial de les 
varietats o clons obtinguts per ells o dels quals són drethavents, amb un treball previ de 
selecció, i el destí dels qual és la seva multiplicació. Poden produir, així mateix, llavors i 
plantes de viver de base i, si s’escau, de prebase.

b) Productors seleccionadors, són els que produeixen llavor o plantes de viver de 
categoria inicial, base, o si s’escau, de prebase. Aquesta producció la poden realitzar per 
si mateixos o per agrupació o conveni amb altres productors. Així mateix poden produir 
llavors i plantes de viver de les restants categories.

c) Productors multiplicadors, són els que produeixen:

1r Llavors o plantes de viver de categoria certificada com a resultat de la multiplicació 
de llavors o plantes de viver de base o, si s’escau, de llavors certificades.

2n Per a les espècies en què els reglaments tècnics admetin tres categories de 
llavors certificades, aquests productors únicament poden produir llavors de les dues últimes 
categories.

3r Llavors o plantes de viver de categories estàndard, CAC («conformitas agraria 
comunitatis») o comercial si aquestes categories existeixen per a l’espècie.
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2. Els reglaments tècnics corresponents han d’indicar les categories de productors 
admeses en les espècies regulades, i si s’escau, poden establir limitacions suplementàries 
a les que assenyala el punt 1 o establir altres categories de productors.

3. Un mateix productor només pot estar registrat simultàniament, per a una mateixa 
espècie, com a obtentor i com a seleccionador.

Article 4. Condicions generals per a l’autorització dels productors.

1. A més de les condicions que estableix aquest Reial decret, els productors han de 
complir les que de forma específica estableixin els corresponents reglaments tècnics per a 
cada espècie o grup d’espècies.

2. Els requisits per a l’autorització com a productor obtentor són:

a) Ser obtentor, coobtentor o drethavent de varietats.
b) Disposar del material inicial, parental, o el corresponent a la primera generació de 

les obtencions esmentades.
c) Disposar de tècnics especialitzats en la matèria, amb titulació oficial adequada, i 

de l’equip de laboratori i instal·lacions que requereix l’execució de les seves funcions i el 
control de la qualitat del material obtingut, el seu manteniment i la seva producció.

3. Els requisits per a l’autorització com a productor seleccionador són:

a) Disposar de tècnics especialitzats en la matèria, amb titulació oficial adequada, 
inspectors de camp i personal de laboratori en els seus diferents nivells en nombre adequat als 
seus plans de producció de les espècies per a les quals està autoritzat. Les seves funcions 
són, segons els casos, dirigir o realitzar els treballs de selecció, multiplicació, inspecció de 
camps, manipulació de llavors i plantes de viver, i anàlisis i assajos de laboratori.

b) Disposar de camps suficients per a l’obtenció de la llavor o material vegetal de 
base i, si s’escau, de generacions anteriors a la de base. L’obtenció de llavor de base i 
material vegetal de base es pot realitzar mitjançant agricultors col·laboradors, o per 
associació amb altres productors seleccionadors, amb les excepcions que estableixin els 
reglaments tècnics.

c) Disposar de camps suficients per al precontrol i per al postcontrol de les seves 
produccions, d’acord amb els reglaments tècnics específics.

d) Disposar d’instal·lacions capaces per al seu volum de producció. En el cas de 
llavors, aquestes instal·lacions han de ser completament independents de les destinades 
a grans d’utilització diferent de la de llavors. Les instal·lacions han de comprendre:

1r Les de recepció, selecció, preparació, tractament i envasament de llavors o plantes 
de viver.

2n Magatzems adequats per a la conservació de les llavors o plantes de viver 
produïdes.

3r Laboratoris suficientment equipats per a les anàlisis i els controls de les llavors o 
plantes de viver.

4. Els requisits per a l’autorització com a productor multiplicador són:

a) En el cas de producció de llavors, han de disposar de camps suficients per a la 
multiplicació de llavor, i tècnics o inspectors de camp suficients per al seu volum de 
producció. A més, han de complir els requisits que assenyalen els apartats c) i d) establerts 
per als productors seleccionadors.

b) En el cas de producció de plantes de viver, han de disposar dels mitjans tècnics i 
humans d’acord amb el seu procés de producció, així com d’un sistema de control de la 
qualitat del material produït o comercialitzat, de conformitat amb la memòria presentada.

5. Els productors d’espècies el reglament tècnic de les quals no estableixi una 
classificació en categories i els d’espècies sense reglament tècnic, han de disposar dels 
mitjans tècnics i humans d’acord amb el seu procés de producció, així com d’un sistema 
de control de la qualitat del material produït o comercialitzat, de conformitat amb la memòria 
presentada. cv
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6. Els productors que sol·licitin l’autorització han de presentar una memòria descriptiva on 
figuri, de forma adaptada a les activitats i les espècies que es pretenguin produir, el següent:

a) Procés i mètodes de producció.
b) Origen del material.
c) Sistemes de control de la qualitat de les llavors o plantes.
d) Personal, mitjans i instal·lacions de què es disposa o es preveu disposar i títol de 

disposició quant als esmentats mitjans i instal·lacions.
e) Programa de producció, importació o comercialització i calendari d’activitats.
f) Croquis d’ubicació de les parcel·les i instal·lacions.

Article 5. Registre de les autoritzacions.

1. La inscripció en el registre de les comunitats autònomes s’ha d’efectuar, per a 
l’espècie o grup d’espècies sol·licitades, d’acord amb els grups que estableix l’annex i, si 
s’escau, amb la categoria de productor que correspongui.

2. Amb la inscripció en el registre de l’autorització, s’ha d’adjudicar al titular un codi 
de registre individual que en faciliti la identificació. El codi de registre ha de ser únic per a 
cada titular i s’ha de conservar encara que sol·liciti la modificació d’activitats esmentades 
a l’article 7. El codi de registre ha de constar, almenys, dels dígits següents:

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

Article 6. Obligacions dels productors.

1. Els productors han de complir les obligacions següents:

a) Els productors queden obligats a fer que el seu personal tècnic rebi la formació 
pertinent.

b) La conservació dels documents, factures de compra o venda, i registres escrits o per 
un altre mitjà que garanteixi una conservació duradora, de les dades corresponents a,

1r Les llavors i plantes de viver adquirides o importades per a producció, 
emmagatzematge o comercialització o registre d’entrades.

2n Les llavors i plantes de viver en procés de producció.
3r Les llavors i plantes de viver expedides a tercers o registre de sortides.
4t Els controls i preses de mostres realitzats en el material produït.

Aquests documents i registres han d’estar a disposició dels organismes oficials 
responsables i s’han de conservar per a tal fi per un període de tres anys com a mínim.

c) Han de permetre l’accés a les persones que realitzen les funcions d’inspecció i 
presa de mostres així com l’accés als documents i registres que esmenta l’apartat b).

d) La realització anual de les declaracions de conreu i de comercialització d’acord 
amb el que assenyalin els reglaments tècnics específics.

e) Qualsevol altra obligació que s’estableixi en els reglaments tècnics específics 
corresponents.

2. Quan els productors autoritzats vulguin realitzar activitats addicionals o diferents 
d’aquelles per les quals consten inscrits, ho han de comunicar a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma, adjuntant-hi la documentació relativa a la nova activitat, perquè pugui 
ser modificada l’autorització, si es compleixen els requisits per fer-ho i, en conseqüència, 
la seva inscripció en el registre.

3. Igualment, els productors autoritzats han de comunicar a l’autoritat competent de 
la comunitat autònoma els canvis que afectin les informacions i dades aportades en la 
sol·licitud, així com el cessament de la seva activitat. En el cas de canvi de la seu social, 
aquesta comunicació ha d’anar acompanyada d’una sol·licitud de trasllat de l’expedient 
d’autorització a la comunitat autònoma on radiqui la nova seu social. cv
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Article 7. Registre nacional de productors de llavors i de plantes de viver.

1. El Registre nacional de productors de llavors i de plantes de viver, adscrit a la 
Direcció General de Recursos Agraris i Ramaders del Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí, ha de recollir, dels registres de productors de llavors i de plantes de viver 
existents a les comunitats autònomes, les dades següents:

a) Nom, NIF o CIF i codi de registre del productor.
b) Domicili social del productor, telèfon, fax i correu electrònic.
c) Espècies o grup d’espècies per a les quals està autoritzat i registrat.
d) Categoria de productor d’acord amb la classificació dels productors de l’article 3 

d’aquest Reial decret, si s’escau.
e) Data d’autorització.

2. Les autoritats competents de les comunitats autònomes han de comunicar amb 
caràcter immediat a la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders les inscripcions 
realitzades, amb les dades esmentades anteriorment, així com les baixes i els canvis 
ocorreguts.

3. L’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, de la Direcció General de Recursos 
Agrícoles i Ramaders, és l’òrgan encarregat de mantenir actualitzat l’esmentat registre.

Article 8. Coordinació.

1. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en col·laboració amb les comunitats 
autònomes, ha d’establir els paràmetres que permetin la constitució del Registre nacional 
de productors de llavors i de plantes de viver, en una base de dades informatitzada.

2. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en col·laboració amb les comunitats 
autònomes, ha d’establir els protocols tècnics necessaris que permetin la connexió dels 
registres autonòmics amb el Registre nacional de productors de llavors i de plantes de viver.

Disposició addicional única. Llibertat de circulació, establiment i prestació de serveis.

Les comunitats autònomes, en el desplegament d’aquest Reial decret, han de garantir 
la plena aplicació del que estableix la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior, en especial en 
els seus capítols III, «Llibertat d’establiment dels prestadors», i IV, «Lliure circulació de 
serveis».

Disposició transitòria única. Productors de llavors i plantes de viver autoritzats amb 
anterioritat.

1. Tots els productors de llavors i plantes de viver autoritzats en la data de l’entrada 
en vigor del present Reial decret, de conformitat amb el que va establir la Llei 11/1971, de 
30 de març, de llavors i plantes de viver, tant els que tinguin concedit algun títol de productor 
com els inscrits en el Registre provisional de productors de plantes de viver, s’han d’incloure 
d’ofici en el Registre nacional de productors de llavors i de plantes de viver i en els registres 
autonòmics respectius.

2. Els nombres de registre adjudicats als productors autoritzats i registrats anteriorment 
a la data de l’entrada en vigor del present Reial decret, es poden conservar, a l’espai 
reservat per als dígits del titular previstos a l’article 6, sempre que això no causi confusió 
amb els adjudicats a les noves autoritzacions.

3. Les comunitats autònomes han d’adaptar al nou codi les autoritzacions existents de 
productors la seu social dels quals radiqui en cadascuna d’aquestes, i ho han de comunicar a 
la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders en un termini de dos mesos.

Disposició derogatòria única. Disposicions derogades.

A l’entrada en vigor d’aquest Reial decret queden derogats els preceptes i disposicions 
següents:
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a) L’article 8è del Reglament general sobre producció de llavors i plantes de viver, 
aprovat pel Decret 3767/1972, de 23 de desembre.

b) Els punts 31, 31 bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37 i 38 de l’Ordre de 23 de maig de 1986, per la 
qual s’aprova el Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver.

c) L’Ordre de 14 de setembre de 1972, per la qual es crea el Registre provisional de 
productors de plantes de viver.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.13a de la Constitució, que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre les bases i coordinació de la planificació 
general de l’activitat econòmica.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de novembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí,
ELENA ESPINOSA MANGANA

ANNEX

Espècies i grups d’espècies per a l’autorització i registre de productors

Grup d’espècies Espècies

1.A. Fruiters d’os i pinyol. Prunus armeniaca, Prunus amigdalus, Prunus domestica, Prunus salicina, Prunus avium, 
Prunus cerasífera, Prunus persica, i espècies dels gèneres Malus, Pyrus i Cydonia.

1.B. Olivera. Espècies del gènere Olea.
1.C. Cítrics. Espècies de la família Rutàcia.
1.D. Subtropicals. Espècies dels gèneres Musa i Persea.
1.E. Maduixa. Espècies del gènere Fragaria.
1.F. Altres fruiters amb  
            reglament tècnic.

Juglans regia, espècies dels gèneres Pistacia, Corylus Rubus, Ribes i Vaccinium.

2.   Altres fruiters sense  
        reglament tècnic.

Espècies de fruiters no regulades.

3.   Vinya. Vitis L.
4.   Aromàtiques. Totes les espècies aromàtiques, de condimentació i medicinals.
5.   Ornamentals. Totes les espècies d’ús ornamental.
6.   Forestals. Totes les espècies d’ús forestal.
7.   Fongs cultivats. Totes les espècies de fongs utilitzades en la producció mitjançant conreu.
8.   Planters d’hortícoles. Totes les espècies que regula el Reglament tècnic corresponent.
9.   Cereals. Arròs, civada, ordi, sègol, blat, triticale.
10. Blat de moro i melca. Blat de moro, melca, melca del Sudan.
11. Oleaginoses. Càrtam, colza, gira-sol, lli oleaginós, soja.
12. Tèxtils. Cotó, cànem, lli tèxtil.
13. Farratgeres i de prat. Pèsol (farratger i proteaginós) i totes les altres espècies incloses en el Reglament tècnic 

corresponent.
14. Llavors hortícoles. Pèsol (hortícola) i totes les altres espècies incloses en el Reglament tècnic corresponent.
15. Remolatxa. Remolatxa sucrera.
16. Patata de sembra. Patata.
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