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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
19102 Ordre ARM/3187/2010, de 3 de desembre, per la qual es modifica el Reglament 

tècnic de control i certificació de llavors de plantes hortícoles.

Per aquesta Ordre s’incorpora a l’ordenament jurídic intern la Directiva 2009/74/CE de 
la Comissió, de 26 de juny de 2009, per la qual es modifiquen les directives 66/401/CEE, 
66/402/CEE, 2002/55/CE i 2002/57/CE del Consell, pel que fa als noms botànics de les 
plantes i els noms científics d’altres organismes, i determinats annexos de les directives 
66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/57/CE, en vista de l’evolució del coneixement científic i 
tècnic.

Les directives esmentades i les seves modificacions successives ja van ser incorporades 
a l’ordenament jurídic intern, mitjançant el Reglament general tècnic de control i certificació 
de llavors i plantes de viver, aprovat per l’Ordre de 23 de maig de 1986 i modificacions 
posteriors, i pel que fa a les llavors de plantes hortícoles, pel Reglament tècnic de control 
i certificació de llavors de plantes hortícoles, aprovat per l’Ordre d’1 de juliol de 1986, 
objecte de modificacions successives.

Per poder incorporar les modificacions introduïdes per la Directiva 2009/74/CE en la 
Directiva 2002/55/CE, referent a la comercialització de llavors de plantes hortícoles, és 
necessari modificar el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes 
hortícoles.

En l’elaboració d’aquesta disposició han estat consultades les comunitats autònomes 
i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació del Reglament tècnic de control i certificació de llavors de 
plantes hortícoles aprovat per l’Ordre ministerial d’1 de juliol de 1986.

Es modifica el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes hortícoles, 
aprovat per l’Ordre d’1 de juliol de 1986, en els termes següents:

U. L’apartat VII.1 Mida dels lots, se substitueix pel text següent:

«El pes màxim dels lots no pot excedir:

Per a llavors de “Phaseolus coccineus”, “Phaseolus vulgaris”, “Pisum sativum” i 
“Vicia faba”: 30 tones.

Per a llavors de mida igual o superior a la dels grans de blat, excepte les de 
“Phaseolus coccineus”, “Phaseolus vulgaris”, “Pisum sativum” i “Vicia faba”: 20 tones.

Per a llavors de mida inferior a la dels grans de blat: 10 tones.
En el pes màxim dels lots s’admet una tolerància de fins al 5 per 100.»

Dos. Al peu de la nota 4 de l’annex II, requisits de les llavors, apartat A) Percentatges 
mínims de puresa específica, germinació i màxims de llavors d’altres espècies, exigibles 
per a totes les categories, s’afegeix el següent:

«5. Per a varietats de “Zea mays” (blat de moro dolç de tipus superdolç), la 
capacitat germinativa mínima exigida es redueix al 80% de llavors pures. En l’etiqueta 
oficial o l’etiqueta del proveïdor, quan escaigui, hi ha de figurar el text “facultat 
germinativa mínima del 80%”.»
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Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2009/74/CE de la 
Comissió, de 26 de juny de 2009, per la qual es modifiquen les directives 66/401/CEE, 
66/402/CEE, 2002/55/CE i 2002/57/CE del Consell pel que fa als noms botànics de les 
plantes i els noms científics d’altres organismes, i determinats annexos de les directives 
66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/57/CE, en vista de l’evolució del coneixement científic i 
tècnic.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.13a de la Constitució, 
pel qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de 
la planificació general de l’activitat econòmica, llevat de la regulació relativa a les llavors 
importades, que es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.10a de la Constitució, 
pel qual s’atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de comerç exterior.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 3 de desembre de 2010.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
Rosa Aguilar Rivero.
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