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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
2705 Reial decret 170/2011, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament general 

del registre de varietats comercials i es modifica el Reglament general tècnic 
de control i certificació de llavors i plantes de viver.

La Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos fitogenètics, 
va establir, a la disposició final segona, que s’autoritzava el Govern per dictar, en l’àmbit de 
les seves competències, totes les disposicions que fossin necessàries per a l’aplicació i el 
desplegament d’aquesta Llei.

Per això, es procedeix a l’elaboració d’aquesta disposició que desplega el títol II de la 
Llei 30/2006, de 26 de juliol, relativa a l’obtenció, caracterització i avaluació de les varietats 
vegetals i a la creació del Registre de varietats comercials.

Mitjançant la Llei 30/2006, de 26 de juliol, esmentada, i l’aprovació d’aquest Reglament, 
com a desplegament del títol II, es corregeixen les deficiències de l’anterior Llei 11/1971, 
de 30 de març, de llavors i plantes de viver, pel que fa al repartiment competencial, el 
contingut del dret material i la seva adequació al dret comunitari, i pel que fa al dret formal, 
ja que s’adequa a les disposicions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

D’acord amb això, mitjançant la disposició final primera, «Títols competencials», de la 
Llei 30/2006, de 26 de juliol, que el títol competencial aplicable en aquesta matèria és 
l’article 149.1.9a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat competència exclusiva 
en matèria de legislació sobre propietat intel·lectual i industrial, atès que el Registre de 
varietats comercials és complementari del Registre de varietats protegides, que estableix la 
Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals.

Amb això es reconeixia aquesta activitat principal coincident entre el Registre de 
varietats comercials i el Registre de varietats protegides, en el sentit que tots dos realitzen 
estudis i assajos de camp i laboratori per comprovar que les varietats candidates a la 
inscripció en les llistes de varietats comercials o en les llistes de varietats protegides són 
diferents, homogènies i estables. Aquesta activitat comuna determina que, en la tramitació 
de les sol·licituds, el procediment administratiu tingui un desenvolupament paral·lel i, pel 
que fa als assajos d’identificació, la seva realització per qualsevol dels registres desplega 
la seva plena eficàcia en tots dos. Les diferències essencials entre aquests registres estan 
determinades pels drets que atorga la inscripció de les varietats en cada un d’aquests de 
manera que, tot i que tots dos caracteritzen varietats, en un es reconeixen drets a favor de 
l’obtentor mentre que en l’altre es reconeix la conveniència i utilitat del seu conreu a 
Espanya. Cal tenir en compte, per això, que el contingut de l’examen tècnic de la Llei 
3/2000, de 7 de gener, i el de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, no són totalment coincidents, 
atès que en aquella l’examen tècnic consta únicament d’un assaig d’identificació, i en 
aquesta l’examen tècnic consta, a més, en moltes espècies, d’un assaig de valor agronòmic, 
de manera que únicament són coincidents en l’assaig d’identificació. I, així mateix, l’examen 
tècnic de les varietats de conservació s’inclou en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/2006, de 
26 de juliol, perquè les varietats esmentades no tenen valor agronòmic ni novetat i, en 
conseqüència, no els és aplicable el règim de la Llei 3/2000, de 7 de gener.

El present Reglament general del Registre de varietats comercials conté novetats pel 
que fa a la inclusió de disposicions relatives al procediment administratiu, ja que el 
Reglament anterior en la matèria, aprovat per l’Ordre de 30 de novembre de 1973, no en 
tenia.

No obstant i encara que en moltes qüestions procedimentals aquest Reglament, de la 
mateixa manera que ho fa el Reglament de protecció d’obtencions vegetals, aprovat pel 
Reial decret 1261/2005, de 21 d’octubre, es remet a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
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en altres casos estableix les seves pròpies regles, amb base en els principis generals que 
estableix la Llei 30/2006, de 26 de juliol, incloent disposicions sobre el registre de 
conservadors i en matèria de varietats de conservació, si bé és cert que aquest avanç no 
suposa un disseny acabat, fonamentalment perquè la Unió Europea tampoc no ha acabat 
de definir alguns aspectes materials o de fons, respecte de varietats d’espècies hortícoles 
i barreges de farratgeres, que són de gran transcendència.

Aquest Reial decret recull parcialment el contingut de determinades directives que ja 
incorporen altres disposicions, que mitjançant la present norma es deroguen, com ara la 
Directiva 2002/53/CE del Consell, de 13 de juny de 2002, referent al catàleg comú de les 
varietats de les espècies de plantes agrícoles, i de la Directiva 2002/55/CE del Consell, de 
13 de juny de 2002, referent a la comercialització de llavors de plantes hortícoles, i estableix, 
a més, el catàleg comú de varietats d’espècies de plantes hortícoles; les directives 2003/90/
CE i 2003/91/CE, totes dues de la Comissió, de 6 d’octubre de 2003, que estableixen 
disposicions aplicables als efectes de l’article 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consell i 
2002/55/CE del Consell, de 13 de juny de 2002, respecte als caràcters que els exàmens 
han d’analitzar com a mínim i les condicions mínimes per examinar determinades varietats 
d’espècies de plantes agrícoles i hortícoles respectivament, i la Directiva 2008/62/CE de la 
Comissió, de 20 de juny de 2008, que estableix determinades exempcions per a l’acceptació 
de varietats i varietats locals d’espècies agrícoles adaptades de manera natural a les 
condicions locals i regionals i amenaçades per l’erosió genètica i per a la comercialització 
de llavors i patates de sembra d’aquestes varietats i varietats locals.

En el mateix sentit, es recull parcialment el contingut 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 plançons de fruiter destinats a la producció fructícola, i la Directiva 
68/193/CEE del Consell, de 9 d’abril de 1968, referent a la comercialització de material de 
multiplicació vegetativa de vinya, quant a la identificació de varietats i a l’obligació que 
aquestes estiguin registrades oficialment.

D’altra banda, s’han tingut en compte les modificacions que s’han introduït en les 
directives 2002/53/CE i 2002/55/CE del Consell, de 13 de juny de 2002, amb l’aprovació 
del Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de 
setembre de 2003, sobre aliments i pinsos modificats genèticament, i el Reglament (CE) 
núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, que estableix 
principis i requisits generals de la legislació alimentària, amb la creació de l’Autoritat 
Europea de Seguretat Alimentària i l’establiment de procediments en matèria de seguretat 
dels aliments, per la qual cosa les varietats han d’haver estat autoritzades tenint en compte 
aquesta normativa.

L’encert d’aquest nou Reglament de varietats comercials és que recull en una sola 
norma el contingut de tota una sèrie de disposicions que modificaven el Reglament general 
aprovat per l’Ordre de 30 de novembre de 1973. Aquest element integrador s’estén, fins i 
tot, als reglaments tècnics d’inscripció de les diferents varietats, que ara s’afegeixen com 
a annexos a la nova norma.

Finalment, és igualment procedent incorporar al nostre ordenament intern la Directiva 
2009/145/CE de la Comissió, de 26 de novembre de 2009, per la qual s’estableixen 
determinades excepcions per a l’acceptació de races i varietats autòctones de plantes 
hortícoles que hagin estat tradicionalment conreades en localitats i regions concretes i es 
vegin amenaçades per l’erosió genètica, i de varietats vegetals sense valor intrínsec per a 
la producció de cultius comercials, però desenvolupades per al conreu en condicions 
determinades, així com per a la comercialització de llavors de les races i varietats autòctones 
esmentades; com també la Directiva 2010/46/UE de la Comissió, de 2 de juliol de 2010, 
que modifica les directives 2003/90/CE i 2003/91/CE, per les quals s’estableixen 
disposicions aplicables, als efectes de l’article 7 de la Directiva 2002/53/CE i l’article 7 de 
la Directiva 2002/55/CE, totes dues del Consell, respecte als caràcters que els exàmens 
han d’analitzar com a mínim i les condicions mínimes per examinar determinades varietats 
d’espècies de plantes agrícoles i hortícoles.
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La incorporació al nostre ordenament de l’esmentada Directiva 2009/145/CE de la 
Comissió, de 26 de novembre de 2009, comporta, d’una banda, la inclusió en el nou 
Reglament del Registre de varietats comercials del que estableix la Directiva en aquesta 
matèria, i d’altra banda, la modificació del Reglament general tècnic de control i certificació 
de llavors i plantes de viver, aprovat per l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació de 23 de maig de 1986, cosa que es porta a terme, en aquesta mateixa norma, 
mitjançant la disposició final primera corresponent.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 de febrer de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament del Registre de varietats comercials.

S’aprova el Reglament del Registre de varietats comercials, que desplega els preceptes 
del títol II de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i de recursos 
fitogenètics, el text del qual s’insereix a continuació.

Disposició addicional única. Tramitació electrònica.

Els interessats poden tramitar els procediments que derivin d’aquesta norma per via 
electrònica. Les administracions públiques han de proveir que s’habilitin els mitjans 
necessaris per fer efectiva aquesta via, tenint en compte les competències de tramitació 
que estableix l’article 13 de la Llei 30/2006, pel que fa a l’estudi formal de les sol·licituds 
d’inscripció en el Registre de varietats comercials.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions, del mateix rang o inferior, que s’oposin al 
Reglament aprovat per aquest Reial decret i, en particular:

a) Els apartats 2.c).1 i 2.c).2 de l’article 5, així com l’apartat d) de l’article 11 del 
Decret 3767/1972, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general sobre 
producció de llavors i plantes de viver.

b) Els articles 10 i 11 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.

c) L’article 6, excepte l’apartat segon i article 7 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.

d) Ordre de 30 de novembre de 1973 per la qual s’aprova el Reglament general del 
Registre de varietats comercials.

e) Ordre de 28 d’abril de 1975 per la qual s’aprova el Reglament d’inscripció de 
varietats de blat, ordi i civada.

f) Ordre d’1 de juliol de 1985 per la qual s’aprova el Reglament d’inscripció de varietats 
de blat de moro, melca i híbrids de melca i melca del Sudan.

g) Ordre d’1 de juliol de 1985 per la qual s’aprova el Reglament d’inscripció de 
varietats de safranó, colza, gira-sol, soja i cotó.

h) Ordre de 28 d’abril de 1975 per la qual s’aprova el Reglament d’inscripció de 
varietats de remolatxa.

i) Ordre d’1 de juliol de 1985 per la qual s’aprova el Reglament d’inscripció de varietats 
d’alfals, dàctil, festuca i raigràs.

j) Ordre de 28 d’abril de 1975 per la qual s’aprova el Reglament d’inscripció de 
varietats de patata.

k) Ordre de 23 de maig de 1986 per la qual s’aprova el Reglament d’inscripció de 
varietats d’espècies hortícoles.
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l) Ordre de 23 de maig de 1986 per la qual s’aprova el Reglament d’inscripció de 
varietats de vinya.

m) Ordre de 9 de juliol de 1990 per la qual es donen normes per a la inscripció de 
conservadors en el Registre de varietats comercials d’espècies de plantes agrícoles.

Disposició final primera. Modificació del Reglament general tècnic de control i certificació 
de llavors i plantes de viver, aprovat per l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació de 23 de maig de 1986.

Es modifica el Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de 
viver, aprovat per l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 23 de maig de 
1986, en els termes següents:

U. S’afegeix una nova lletra a l’apartat 5, amb la redacció següent:

«d) Varietat d’espècie hortícola desenvolupada per ser cultivada en condicions 
determinades és aquella varietat d’espècie hortícola sense valor intrínsec per a la 
producció comercial, però desenvolupada per al seu conreu en condicions 
agrotècniques, climatològiques o edafològiques determinades.»

Dos. Es modifica l’apartat 15 bis, amb la redacció següent:

«15 bis. Requisits especials per a la llavor de varietats de conservació i de 
varietats hortícoles desenvolupades per al seu conreu en condicions 
determinades:

a) La llavor ha de descendir de llavor produïda conforme a pràctiques ben 
definides per al manteniment de la varietat, en cas que es puguin certificar com a 
llavors certificades d’una varietat de conservació.

b) La llavor, tret de la d’Oryza sativa i la d’espècies de plantes hortícoles, ha de 
complir els requisits de certificació de la llavor certificada que estableixen els 
corresponents reglaments tècnics de control i certificació específics, a excepció dels 
relatius a la puresa varietal mínima i dels relacionats amb l’examen oficial o l’examen 
sota supervisió oficial.

c) La llavor d’Oryza sativa ha de complir els requisits de certificació aplicables 
a la llavor certificada d’arròs de segona reproducció (R-2), que estableix el Reglament 
tècnic de control i certificació de llavor de cereals, a excepció dels relatius a la 
puresa varietal mínima i dels relacionats amb l’examen oficial o l’examen sota 
supervisió oficial.

d) En el cas d’espècies hortícoles, la llavor d’aquestes varietats només es pot 
verificar com de categoria estàndard i ha de complir els requisits que estableix el 
Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes hortícoles per a 
aquesta categoria de llavors, excepte pel que fa a la puresa varietal mínima.

e) La llavor d’aquestes varietats ha de tenir una puresa varietal suficient. En 
les espècies de plantes hortícoles es considera suficient una puresa varietal mínima 
del 90 per cent.

f) La llavor d’una varietat de conservació només es pot produir a la seva regió 
d’origen. Si les llavors no es poden produir a la seva regió d’origen, a causa d’un 
problema mediambiental concret, es poden autoritzar altres regions per a la producció 
de llavor, tenint en compte la informació subministrada per les autoritats en matèria 
de recursos fitogenètics o per les organitzacions reconegudes per elles a aquest 
efecte. Tanmateix, la llavor produïda en aquestes regions addicionals només es pot 
utilitzar a la regió d’origen.

S’ha de comprovar, per mitjà d’un seguiment oficial, que els cultius de llavor 
d’aquestes varietats compleixen les disposicions del present Reglament, prestant 
una atenció especial a la varietat, les localitzacions de la producció de llavor i les 
quantitats.»
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Tres. Es modifica l’apartat 22 ter, amb la redacció següent:

«22 ter. Les condicions de precintament i etiquetatge de la llavor de varietats 
de conservació i de varietats hortícoles desenvolupades per al seu conreu en 
condicions determinades són les següents:

La llavor d’aquestes varietats només es pot comercialitzar en embalatges tancats 
o contenidors amb un dispositiu de precintament.

El proveïdor ha de precintar els embalatges o contenidors de llavor de manera 
que no es puguin obrir sense fer malbé el sistema de precintament ni deixar proves 
de manipulació indeguda a l’etiqueta del proveïdor, a l’embalatge o al contenidor.

Perquè el tancament sigui segur, de conformitat amb el paràgraf anterior, el 
sistema ha d’incloure, almenys, la col·locació de l’etiqueta o d’un precinte.

Els embalatges o contenidors de llavor han de portar una etiqueta del proveïdor 
o una nota impresa o estampada que inclogui la informació següent:

La inscripció: “Regles i normes CE”.
Nom i adreça de la persona responsable de la col·locació de les etiquetes o la 

seva marca d’identificació.
Any de precintament, expressat de la manera següent: “precintat el …” (any) o, 

excepte en relació amb la patata de sembra, l’any de l’últim mostreig als efectes de 
les últimes proves de germinació, expressat de la manera següent: “mostres preses 
el…” (any).

Espècie.
Varietat.
La inscripció: “Llavors certificades d’una varietat de conservació” o “Llavors 

estàndard d’una varietat de conservació” o “Llavor d’una varietat desenvolupada per 
al seu conreu en condicions determinades”, segons li correspongui.

Regió d’origen, en el cas de les varietats de conservació.
Regió de producció de la llavor, quan sigui diferent de la regió d’origen.
Número de referència del lot donat per la persona responsable de la col·locació 

de les etiquetes.
Pes net o brut declarat o nombre declarat de llavors, o excepte en el cas de 

patata de sembra, el nombre declarat de llavors.
Quan la quantitat s’indiqui en pes i s’utilitzin plaguicides granulats, substàncies 

de pindolació o altres additius sòlids, se n’ha d’indicar la naturalesa, com també la 
proporció aproximada entre el pes de llavor pura i el pes total, excepte en el cas de 
patata de sembra.

En el cas de llavor de varietats hortícoles desenvolupades per al seu conreu en 
condicions determinades, únicament es pot comercialitzar en envasos petits que no 
han d’excedir el pes net màxim que fixa per a cada espècie l’annex VI.»

Quatre. Es modifica l’apartat 23 bis, amb la redacció següent:

«23 bis. S’han de portar a terme assajos per comprovar que la llavor de 
varietats de conservació i la de varietats hortícoles desenvolupades per al seu 
conreu en condicions determinades compleixen els requisits de certificació que 
estableix l’apartat 15 bis del present Reglament, apartats b), c), d) i e).

Aquests assajos s’han de dur a terme de conformitat amb els mètodes 
internacionals vigents o, si no existeixen aquests mètodes, d’acord amb qualsevol 
mètode que resulti apropiat.

Les mostres destinades a aquests assajos s’han de prendre de lots homogenis. 
Així mateix, s’han d’aplicar les normes sobre pes del lot i pes de la mostra establertes 
en els corresponents reglaments tècnics de control i certificació específics.»

Cinc. Es modifica l’apartat 41 bis, lletra e), amb la redacció següent:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 37  Dissabte 12 de febrer de 2011  Secc. I. Pàg. 6

«e) Per cada varietat de conservació, excepte per a les espècies de plantes 
hortícoles, la quantitat de llavor comercialitzada no ha d’excedir el 0,5 per cent del 
total de la llavor de la mateixa espècie utilitzada a Espanya en una campanya de 
conreu, o la quantitat necessària per sembrar 100 hectàrees, si aquesta quantitat és 
més gran. Per a les espècies (llevat de les varietats hortícoles, en el cas que 
correspongui) Pisum sativum, Triticum, Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum 
tuberosum, Brassica napus i Helianthus annuus, aquest percentatge no ha d’excedir 
el 0,3 per cent, o la quantitat necessària per sembrar 100 hectàrees, si aquesta 
quantitat és més gran.

Tanmateix, la quantitat total de llavor de varietats de conservació comercialitzades 
no ha d’excedir el 10 per cent del total de la llavor de l’espècie de què es tracti 
utilitzada anualment a Espanya, excepte per a les espècies de plantes hortícoles. 
En els casos en què aquest percentatge sigui inferior a la quantitat necessària per 
sembrar 100 hectàrees, la quantitat màxima de llavor de l’espècie de què es tracti 
utilitzada anualment a Espanya es pot incrementar fins a arribar a la quantitat 
necessària per sembrar 100 hectàrees.

Per a cada varietat de conservació d’espècies de plantes hortícoles, la quantitat 
de llavor que es comercialitzi no pot superar la quantitat necessària per produir les 
plantes que calgui per a la plantació a Espanya de la superfície màxima que estableix 
l’annex V per a cada espècie.»

Sis. S’afegeix un annex V amb la redacció següent:

«ANNEX V

Restriccions quantitatives per a la comercialització de les llavors de 
varietats de conservació de plantes hortícoles

Nom botànic
Nombre màxim d’hectàrees per a la 

producció de plantes hortícoles per cada 
varietat de conservació a Espanya

Allium cepa L. (var. Cepa).
Brassica oleracea L.
Brassica rapa L.
Capsicum annuum L.
Cichorium intybus L.
Cucumis melo L.
Cucurbita maxima Duchesne.
Cynara cardunculus L.
Daucus carota L.
Lactuca sativa L.
Lycopersicon esculentum Mill.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim).
Vicia faba L. (partim).

40

Allium cepa L. (var. Aggregatum).
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Beta vulgaris L.
Citrullus lanatus (Trunb.) Matsum. et Nakai.
Cucumis sativus L.
Cucurbita pepo L.
Foeniculum vulgare Mill.
Solanum melongena L.
Spinacea oleracea L.

20
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Nom botànic
Nombre màxim d’hectàrees per a la 

producció de plantes hortícoles per cada 
varietat de conservació a Espanya

Allium fistulosum L.
Allium schoenoprasum L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Cichorium endivia L.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill.
Phaseolus coccineus L.
Raphanus sativus L.
Rheum rhabarbarum L.
Scorzonera hispanica L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Zea mays L. (partim).

10»

Set. S’afegeix un annex VI amb la redacció següent:

«ANNEX VI

Pes net màxim per envàs per a les varietats hortícoles desenvolupades 
per al seu conreu en condicions determinades

Nom botànic Pes net màxim per envàs expressat en 
grams

Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim).
Vicia faba L. (partim).
Spinacea oleracea L.
Zea mays L. (partim).

250

Allium cepa L. (var. Cepa, var. Aggregatum).
Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Beta vulgaris L.
Brassica rapa L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita maxima Duchesne.
Cucurbita pepo L.
Daucus carota L.
Lactuca sativa L.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill.
Raphanus sativus L.
Scorzonera hispanica L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
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Nom botànic Pes net màxim per envàs expressat en 
grams

Allium schoenoprasum L.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Brassica oleracea L. (all).
Capsicum annuum L.
Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L.
Citrullus lanatus (Trunb.) Matsum. et Nakai.
Cucumis melo L.
Cynara cardunculus L.
Lycopersicon esculentum Mill.
Foeniculum vulgare Mill.
Rheum rhabarbarum L.
Solanum melongena L.

5»

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

Mitjançant aquest Reglament s’incorporen al dret espanyol la Directiva 2009/145/CE 
de la Comissió, de 26 de novembre de 2009, per la qual s’estableixen determinades 
excepcions per a l’acceptació de races i varietats autòctones de plantes hortícoles que 
hagin estat tradicionalment conreades en localitats i regions concretes i es vegin 
amenaçades per l’erosió genètica, i de varietats vegetals sense valor intrínsec per a la 
producció de cultius comercials, però desenvolupades per al conreu en condicions 
determinades, així com per a la comercialització de llavors de les races i varietats autòctones 
esmentades; com també la Directiva 2010/46/UE de la Comissió, de 2 de juliol de 2010, 
que modifica les directives 2003/90/CE i 2003/91/CE, per les quals s’estableixen 
disposicions aplicables, als efectes de l’article 7 de la Directiva 2002/53/CE i l’article 7 de 
la Directiva 2002/55/CE, totes dues del Consell, respecte als caràcters que els exàmens 
han d’analitzar com a mínim i les condicions mínimes per examinar determinades varietats 
d’espècies de plantes agrícoles i hortícoles.

Disposició final tercera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.9a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
legislació sobre propietat intel·lectual i industrial.

Disposició final quarta. Habilitació normativa.

Es faculta el ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí per dictar, en l’àmbit de les 
seves competències, les disposicions necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest 
Reial decret i en particular per modificar-ne els annexos.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de febrer de 2011.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí,

ROSA AGUILAR RIVERO
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REGLAMENT DEL REGISTRE DE VARIETATS COMERCIALS

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reglament té per objecte regular el règim jurídic del Registre de varietats 
comercials, en desplegament del que estableix el títol II de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, 
de llavors i plantes de viver i de recursos fitogenètics.

Article 2. Finalitat.

La finalitat d’aquest Reglament és:

1. Fomentar i posar a disposició dels agricultors llavors i plantes de viver, cada vegada 
més productives i més ben adaptades a les diferents condicions de clima i sòl, a través de 
la realització d’assajos i estudis de caracterització, producció, resistències a malalties i 
qualitat del producte final.

2. Fer la descripció de varietats comparant-les amb les que estan incloses en la 
col·lecció de referència, requisit necessari per al control i la producció de llavors i plantes 
de viver.

3. Fer les avaluacions necessàries per prevenir i evitar els possibles riscos, per a la 
salut humana o animal o per al medi ambient, derivats de l’ús de les noves varietats.

4. Fomentar la recuperació de varietats autòctones i varietats naturalment adaptades 
a condicions locals i regionals amenaçades per l’erosió genètica, com a mitjà per contribuir 
a la conservació dels recursos fitogenètics.

5. A aquest efecte, en el Registre de varietats comercials s’han d’inscriure les varietats 
que reuneixin les condicions legals establertes en aquest Reglament general i en els 
reglaments tècnics d’inscripció de varietats que figuren com a annexos d’aquest 
Reglament.

Article 3. Definicions.

D’acord amb el que estableix la Llei 30/2006, de 26 de juliol, i als efectes d’aquest 
Reglament, s’entén per:

1. Varietat modificada genèticament: s’entén per varietat modificada genèticament o 
transgènica la varietat que conté una modificació genètica obtinguda mitjançant les 
tècniques descrites a l’article 3 del Reglament general per al desplegament i l’execució de 
la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, 
alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament, aprovat 
pel Reial decret 178/2004, de 30 de gener.

2. Varietat local o raça autòctona: conjunt de poblacions o clons d’una espècie vegetal 
adaptades de manera natural a les condicions ambientals de la seva regió.

3. Varietats d’espècies hortícoles desenvolupades per ser cultivades en condicions 
determinades: les varietats d’espècies hortícoles sense valor intrínsec per a la producció 
comercial, però desenvolupades per al seu conreu en condicions agrotècniques, 
climatològiques o edafològiques determinades.

4. Regió d’origen: es defineix per regió o regions d’origen les zones on històricament 
s’han cultivat les varietats de conservació.

5. Ecotip: conjunt de línies d’una varietat població adaptades de manera natural a les 
condicions ambientals de la seva regió d’origen.
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6. Erosió genètica: pèrdua de la diversitat genètica entre poblacions o varietats de la 
mateixa espècie i dins d’aquestes, al llarg del temps, o la reducció de la base genètica 
d’una espècie a causa de la intervenció humana o del canvi mediambiental.

7. Conservació «in situ» de varietats de conservació: la conservació de material 
genètic en el seu entorn natural i, en el cas de plantes cultivades, en l’entorn agrícola on 
han desenvolupat les seves propietats distintives.

8. Conservador d’una varietat: és conservador tota persona que, complint les 
condicions que estableix legalment la Llei 30/2006, de 26 de juliol, i aquest Reglament, 
s’encarrega de mantenir la varietat conforme a la descripció oficial, d’acord amb el que 
estableix l’article 19, 1.c de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, durant tota la seva vida útil, i en 
els casos de varietats híbrides o sintètiques, de mantenir els parentals i la fórmula 
d’hibridació.

9. Col·lecció de referència: s’entén per col·lecció de referència el conjunt de varietats 
que:

a) Estiguin incloses en els catàlegs comuns de varietats de la Unió Europea.
b) Estiguin inscrites o en tràmit d’inscripció a la corresponent Llista de varietats 

comercials espanyola o a les llistes nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
c) Siguin objecte de sol·licitud o tinguin concedit un títol d’obtenció vegetal nacional 

o comunitari, o dels respectius registres de varietats protegides dels estats membres de la 
Unió Europea.

d) Siguin notòriament conegudes o van estar inscrites en una llista de varietats 
comercials.

10. Comercialització:

a) S’entén per comercialització la venda, la tinença amb vista a la venda, l’oferta de 
venda i tota cessió, lliurament o transmissió, amb fins d’explotació comercial, de llavors i 
plantes de viver a tercers a títol onerós o no.

b) No es considera comercialització el lliurament de llavors i plantes de viver sense 
fins d’explotació comercial de la varietat i, entre d’altres, les operacions següents:

1r El lliurament de llavors i plantes de viver a organismes oficials d’experimentació i 
inspecció.

2n El lliurament de llavors i plantes de viver a proveïdors de serveis per a processament 
o envasament, sempre que el proveïdor de serveis no adquireixi drets sobre les llavors i 
plantes de viver que li hagin estat lliurades.

3r Així mateix, no es considera comercialització el lliurament de llavors i plantes de 
viver en determinades condicions a proveïdors de serveis per a la producció d’una 
determinada primera matèria agrícola, destinada a fins industrials, ni la reproducció de 
llavors i plantes de viver per a aquest fi, sempre que el proveïdor de serveis no adquireixi 
drets ni sobre les llavors i plantes de viver que li són lliurades ni sobre el producte de la 
collita. En aquest últim cas, el proveïdor de llavors i plantes de viver ha de facilitar a 
l’autoritat de certificació una còpia de les corresponents parts del contracte subscrit amb el 
proveïdor de serveis, i això inclou els requisits i condicions generalment complerts per les 
llavors i plantes de viver que va proporcionar.
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TÍTOL I

Dret material

CAPÍTOL I

Requisits de la varietat comercial

Article 4. Valor agronòmic o d’utilització.

1. El valor agronòmic o d’utilització suficient d’una varietat s’estableix d’acord amb el 
que assenyala l’article 10 de la Llei 30/2006, de 27 de juliol.

Per admetre varietats en el Registre de varietats comercials, quan s’estableixi així en 
els reglaments tècnics d’inscripció de varietats de diferents espècies, que figuren com a 
annexos del present Reglament, les varietats han de tenir un valor de conreu o d’utilització 
suficient que ha de ser determinat per les comissions nacionals d’avaluació de varietats, 
regulades en el títol II d’aquest Reglament.

2. Aquest valor agronòmic o d’utilització no és necessari per admetre varietats en el 
Registre de varietats comercials quan:

a) Es tracti de varietats destinades exclusivament a l’exportació.
b) Es tracti de varietats (línies pures o híbrides) que estiguin destinades exclusivament 

a servir com a components o parentals de varietats finals.
c) En el cas d’espècies farratgeres, quan la varietat no estigui destinada a la producció 

de farratge.
d) Es tracti de varietats de conservació.

CAPÍTOL II

Límits i condicions per a l’acceptació i comercialització de varietats

Article 5. Manteniment de varietats.

1. Les varietats d’espècies agrícoles, hortícoles i de vinya incloses a les llistes de 
varietats comercials s’han de mantenir mitjançant un procés de conservació que ha de ser 
controlat sobre la base del material lliurat per als assajos d’identificació pel sol·licitant en el 
primer any d’assajos oficials.

2. La conservació s’ha de portar a terme segons el que hagi declarat el sol·licitant de 
la varietat en la sol·licitud d’inscripció.

3. Les varietats de conservació d’espècies agrícoles i hortícoles només poden ser 
mantingudes a la seva regió d’origen.

Article 6. Límits a la comercialització de varietats inscrites en el Registre de varietats 
comercials.

Els límits excepcionals a la comercialització de varietats inscrites en el Registre de 
varietats comercials són els que estableix l’article 6 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, i en 
particular quan per raons agronòmiques:

a) Es prevegin restriccions d’ús, zones o relatives a les condicions de conreu en les 
ordres ministerials del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, per les quals s’inclouen 
varietats en el Registre de varietats comercials, d’acord amb el que estableix l’article 
16.1.a) d’aquest Reglament general.

b) Es tracti de varietats destinades exclusivament a l’exportació a tercers països, 
d’acord amb el que estableix l’article 16.1.a) d’aquest Reglament general.
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Article 7. Límits a la comercialització de varietats incloses en els catàlegs comuns de 
varietats de la Unió Europea.

Els límits a la comercialització de varietats incloses en els catàlegs comuns de varietats 
de la Unió Europea són els que estableix l’article 7 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol. La 
prohibició de la comercialització d’una varietat inclosa en els esmentats catàlegs comuns, 
en tot o en part del territori nacional, s’ha de dur a terme seguint el que estableixen l’article 
23 de la Directiva 2002/53/CE i l’article 46 de la Directiva 2002/55/CE, totes dues del 
Consell, de 13 de juny de 2002, quan:

a) Es demostri que el conreu d’una varietat pugui resultar perjudicial, des del punt de 
vista fitosanitari, per al conreu d’altres varietats o espècies.

b) Es demostri, mitjançant exàmens oficials efectuats sota la responsabilitat de 
l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, que una varietat no aconsegueix els resultats 
obtinguts amb una altra varietat comparable inclosa a la Llista de varietats comercials, a 
cap banda del territori nacional.

c) Sigui notori que, a causa de la seva naturalesa o cicle, no és apta per al conreu en 
la totalitat del territori nacional.

d) Presenti riscos per a la salut humana o animal, o per al medi ambient.
e) Finalitzi el permís de comercialització per a una modificació genètica.
f) En cas de perill imminent de propagació d’organismes nocius per al medi ambient 

o la salut humana o animal, la prohibició s’ha d’establir des de la presentació de la sol·licitud 
de la prohibició davant la Comissió Europea fins al moment de la decisió definitiva.

CAPÍTOL III

Varietats modificades genèticament

Article 8. Condicions per a l’acceptació.

A més de la condicions que estableix la Llei 30/2006, de 26 de juliol, en els articles 5 i 
9, les varietats modificades genèticament han de satisfer les condicions següents:

a) Quan un material derivat d’una varietat modificada genèticament hagi de ser 
utilitzat en un aliment, d’acord amb el que estableixen els articles 40 i 41 del Reglament 
(CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2003, 
sobre aliments i pinsos modificats genèticament, o en un pinso que entri en l’àmbit 
d’aplicació de l’article 15 del mateix Reglament, només es pot acceptar aquesta varietat si 
ha estat autoritzada de conformitat amb el Reglament esmentat.

b) Quan una varietat o el producte derivat dels materials de multiplicació d’una varietat 
de vinya s’hagi d’utilitzar com a aliment, pinso o ingredient d’aquests, d’acord amb el que 
estableix l’article 42 del Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 22 de setembre de 2003, aquesta varietat només es pot acceptar si ha estat 
autoritzada de conformitat amb el que estableix aquest Reglament.

Article 9. Condicions especials.

Si es tracta de varietats modificades genèticament, són aplicables les disposicions 
d’aquest Reglament general i les dels seus reglaments tècnics d’inscripció de varietats, 
així com les que contenen la Llei 9/2003, de 25 d’abril, i el Reial decret 178/2004, de 30 de 
gener, i totes les disposicions nacionals o comunitàries que siguin aplicables.

Article 10. Pla de seguiment.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 9.3 de la Llei 30/2006, les varietats 
modificades genèticament, incloses en el Registre de varietats comercials, han de complir 
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un pla de seguiment d’acord amb el que s’estableixi a les ordres ministerials del Ministeri 
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, per les quals s’inscriuen aquestes varietats.

2. El pla de seguiment ha de tenir en compte, com a mínim, els aspectes següents:

a) Data d’inici i durada mínima.
b) Establiment de mesures adequades en el cas que es pugui derivar algun perjudici 

per a la salut humana o animal o per al medi ambient.
c) Previsió d’accions alternatives en el cas que les mesures preses no produeixin els 

efectes previstos.

3. El pla de seguiment l’ha d’aprovar el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
a proposta de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, escoltats la comissió nacional 
d’avaluació de varietats corresponent i el Consell Interministerial d’Organisme Modificats 
Genèticament.

4. El sol·licitant ha de proporcionar al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí 
la informació que li sigui requerida i, en especial, tot el que es refereix a la distribució i 
venda de llavors o plantes de viver d’aquestes varietats.

5. A l’etiqueta oficial, a més de la informació requerida per altres normes legals 
específiques, hi ha de figurar la inscripció següent: «Varietat modificada genèticament».

6. En els catàlegs de vendes i en els envasos s’ha d’indicar clarament que la varietat 
és un organisme modificat genèticament, fent referència al tipus de modificació 
introduïda.

CAPÍTOL IV

Varietats de conservació

Article 11. Requisits previs.

1. L’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals admet sol·licituds d’inscripció de varietats 
de conservació, incloent-hi les varietats locals amenaçades per l’erosió genètica, que 
compleixin les especificacions del present article, així com les que s’esmenten a l’article 25 
d’aquest Reglament.

2. Per a l’admissió de varietats d’espècies no incloses en l’àmbit comunitari, s’ha de 
tenir en compte tot el que disposa aquest Reglament.

3. No es pot acceptar una sol·licitud d’inscripció com a varietat de conservació si:

a) Ha estat sol·licitada la seva inscripció o registrada en el Registre de varietats 
comercials o en el Registre de varietats protegides.

b) Ha estat sol·licitada la seva inscripció en qualsevol registre d’algun estat membre 
de la Unió Europea.

c) Està protegida o ha estat sol·licitada la protecció a l’Oficina Comunitària de Varietats 
Vegetals (OCVV) o en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

d) Està inclosa o va estar inclosa com a varietat en el Catàleg comú de varietats i no 
va transcórrer un període d’almenys dos anys des que es va excloure.

CAPÍTOL V

Llistes de varietats comercials

Article 12. Llistes de varietats comercials.

1. A la Llista de varietats comercials d’una determinada espècie s’hi han d’incloure, 
per ordre del ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, totes les varietats d’aquesta 
espècie que es puguin produir i comercialitzar a Espanya, d’acord amb el que preveu 
l’article 5 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol.
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2. A les ordres ministerials esmentades s’ha d’indicar si les varietats s’inclouen com 
a inscripció definitiva o provisional, si es tracta de varietats de conservació amb indicació 
de la zona d’origen i si les varietats que s’inclouen són amb destí exclusiu a l’exportació.

3. D’acord amb el que assenyalen la Llei 30/2006, de 26 de juliol, i aquest Reglament, 
les ordres ministerials esmentades a l’apartat anterior poden establir restriccions en l’ús de 
les varietats incloses a les mateixes ordres.

4. En aquestes llistes de varietats comercials s’han d’incloure, almenys, les dades 
següents:

a) Denominació de la varietat.
b) Característiques de la varietat, si s’escau (cicle, híbrid, ploïdia, etc.).
c) L’obtentor, si és conegut; altrament, ha de constar «obtentor desconegut».
d) Si es tracta d’una varietat modificada genèticament.
e) El responsable o responsables de la conservació.
  f) L’any d’inscripció i, si s’escau, el de renovació.

5. Per a les varietats hortícoles s’ha d’indicar, a més:

a) Varietat la llavor de la qual es pot certificar com a «llavor de base» o «llavor 
certificada», o controlar-se com a «llavor estàndard» (llista A).

b) Varietat la llavor de la qual només pot ser controlada com a «llavor estàndard» 
(llista B).

Article 13. Comunicacions a la Unió Europea.

S’han de comunicar a la Comissió Europea i als estats membres de la Unió Europea 
les sol·licituds i inscripcions efectuades en el Registre de varietats comercials, així com 
totes les modificacions del Registre, i s’ha d’adjuntar una breu descripció de les 
característiques més importants relatives a la utilització de la varietat. En el cas de varietats 
(línies pures o híbrids) destinades únicament a utilitzar-se com a components de varietats 
definitives, no és necessari facilitar la descripció.

TÍTOL II

Òrgans col·legiats

Article 14. Comissions nacionals d’avaluació de varietats.

1. Per a cada espècie o grup d’espècies s’ha de constituir una comissió nacional 
d’avaluació de varietats, adscrita a la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders 
del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

2. Aquestes comissions són òrgans col·legiats de caràcter consultiu i tècnic, l’informe 
de les quals és preceptiu per a la concessió o denegació de la inscripció d’una varietat en 
el Registre de varietats comercials.

3. L’elecció dels membres de les comissions s’ha de basar en el principi de 
l’especialització.

4. Sense perjudici de les particularitats que preveu aquest Reial decret, el règim 
jurídic aplicable a les actuacions de les comissions nacionals d’avaluació de varietats s’ha 
d’ajustar al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 15. Composició de les comissions nacionals d’avaluació de varietats.

1. Les comissions nacionals d’avaluació de varietats estan integrades per:

a) President: el director de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals.
b) Vicepresident: el cap d’àrea de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals.
c) Secretari: el cap del Servei del Registre de Varietats de l’Oficina Espanyola de 

Varietats Vegetals, que també actua com a vocal d’aquesta.
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d) Vocals: tres funcionaris adscrits a l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals.
e) Experts nomenats, per tres anys naturals, pel director general de Recursos 

Agrícoles i Ramaders, a proposta del director de l’Oficina Espanyola de Varietats 
Vegetals:

Dos experts en avaluació i caracterització varietal.
Dos experts en obtenció de varietats.
Dos experts en producció de llavors de cultius extensius.
Dos experts en producció de llavors de cultius intensius.
Dos experts en plantes de viver, fruiters i cultius llenyosos.
Dos experts d’indústries que utilitzin productes obtinguts de llavors.
Dos experts d’indústries que utilitzin productes obtinguts de plantes de viver.
Dos experts en conservació de recursos fitogenètics.
Un expert en fitopatologia.
Quatre representants de les comunitats autònomes, designats per la Conferència 

Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural.
Un representant de cada una de les organitzacions professionals agràries més 

representatives, acreditades davant el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
designats per les mateixes organitzacions.

Els experts designats són inamovibles durant el període del seu nomenament, excepte 
quan sigui per petició pròpia o cessament en l’especialitat per la qual van ser designats.

2. Així mateix, poden assistir a les reunions de les comissions els convidats que 
proposi el president, que tenen veu però no vot.

3. A cada reunió s’han de convocar els experts que tinguin relació amb les espècies 
a què pertanyin els expedients objecte d’estudi.

Article 16. Funcions de les comissions.

1. Les funcions de les comissions nacionals d’avaluació de varietats són les 
següents:

a) Informar preceptivament l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, per a la seva 
elevació al ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, sobre les resolucions de concessió 
i denegació dels procediments relatius a la inscripció de varietats en el Registre de varietats 
comercials, la concessió o denegació de varietats de conservació en les seves llistes 
corresponents, així com les inscripcions provisionals, les que continguin restriccions d’ús 
o relatives a les condicions de conreu, i les destinades exclusivament a l’exportació.

b) Proposar a l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, en qualitat d’òrgan instructor 
del procediment, l’admissió o el rebuig de proves proposades pels interessats en el 
procediment, mitjançant escrit motivat, d’acord amb el que preveuen els articles 80 i 81 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

c) Acordar la continuació de l’examen tècnic quan per les dades disponibles no sigui 
possible prendre una decisió sobre l’admissió o denegació de la inscripció de les varietats 
a les llistes corresponents.

d) Aprovar, si s’escau, els caràcters que s’estudiaran, els nivells d’expressió, els 
barems i totes les decisions que s’hagin d’adoptar per garantir el principi d’igualtat i 
l’homogeneïtat en les decisions, tenint en compte les directrius d’examen de l’Oficina 
Comunitària de Varietats Vegetals (CPVO) o les recomanacions dels comitès tècnics de la 
Unió Internacional per a la Protecció de les Obtencions Vegetals (UPOV), així com l’estat 
de la tècnica i els informes de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals.

e) Proposar a l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, en qualitat d’òrgan instructor 
del procediment, els límits a la comercialització d’una varietat inclosa en els catàlegs 
comuns de varietats de la Unió Europea, en tot o en part del territori nacional, d’acord amb 
el que assenyala l’article 7 d’aquest Reglament.
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2. Les propostes a què es refereix l’apartat anterior s’han de basar en els informes i 
documents següents:

a) En les dades aportades per l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals.
b) En les dades aportades pels centres públics o privats, nacionals o estrangers, als 

quals el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí hagi encarregat la realització dels 
assajos d’identificació o de valor agronòmic.

c) En les visites i inspeccions que els membres de les comissions nacionals 
d’avaluació de varietats hagin efectuat als diferents camps d’assaig durant els anys en què 
la varietat o varietats han estat estudiades.

3. Les comissions nacionals d’avaluació de varietats han d’assumir, a més de les 
funcions que els encomana l’apartat 1, les altres que es derivin de normes nacionals o 
comunitàries relatives a les varietats comercials.

Article 17. Accés dels membres de les comissions al secret d’obtenció.

1. Només els membres de les comissions que per raó de les seves funcions oficials 
hagin de conèixer les dades, documents i actes declarats secrets per l’instructor del 
procediment hi tenen accés, i tenen l’obligació de mantenir la seva confidencialitat.

2. Amb tot, l’instructor del procediment ha de proporcionar a les comissions la 
informació necessària que es consideri convenient per resoldre els procediments, 
salvaguardant en tot cas el secret de l’obtenció.

Article 18. Convocatòria i ordre del dia de les reunions.

1. El president convoca per escrit, almenys amb 15 dies d’antelació, la realització 
d’una reunió, a les comissions, com a mínim un cop l’any, sense perjudici de la seva 
facultat per convocar-la quan ho consideri convenient o quan li ho sol·liciti motivadament 
un terç dels seus membres.

2. Els participants en les reunions de les comissions han de guardar la deguda 
confidencialitat de les deliberacions.

Article 19. Validesa de la constitució de les comissions i eficàcia dels acords.

1. Les comissions nacionals d’avaluació de varietats s’entenen vàlidament 
constituïdes, en primera convocatòria, quan hi assisteixen la meitat més un dels membres 
convocats, entre els quals hi ha d’haver el president o el vicepresident i el secretari.

2. Si la comissió no s’ha pogut constituir en la primera convocatòria, les comissions 
queden vàlidament constituïdes, en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre 
de membres presents, sempre que entre ells hi hagi el president o el vicepresident i el 
secretari, a l’efecte de l’estricte compliment dels terminis dels procediments de concessió 
de les inscripcions.

Article 20. Adopció d’acords i aprovació d’actes.

1. Els acords es prenen per majoria simple, i en cas d’empat decideix el vot de qualitat 
del president o del vicepresident, si s’escau.

2. Les actes s’aproven en la mateixa sessió ordinària o en la següent, si bé les 
propostes de resolució han de figurar en un document aprovat en la mateixa sessió per 
cada comissió i que, posteriorment, s’ha d’unir a l’acta definitiva, en la qual han de constar, 
si n’hi ha, els vots particulars.

Article 21. Incompatibilitats, abstenció i recusació.

1. Quan el president de les comissions nacionals d’avaluació de varietats consideri, 
per iniciativa pròpia o a sol·licitud raonada d’un tercer, que hi ha incompatibilitat en algun 
membre de la comissió, ha d’ordenar que el substitueixi el suplent, i si la incompatibilitat 
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els afecta tots dos, ha de sol·licitar nous nomenaments a les persones o autoritats 
responsables d’aquests.

2. L’abstenció i recusació es regeix per les normes que estableixen els articles 28 i 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

TÍTOL III

Procediment d’inscripció de varietats

CAPÍTOL I

Sol·licituds

Article 22. Iniciació del procediment.

1. Els procediments d’inscripció de varietats en el Registre de varietats comercials 
s’inicien d’acord amb el que preveu l’apartat 1 de l’article 12 de la Llei 30/2006, de 26 de 
juliol, d’ofici, o a instància del sol·licitant, el seu drethavent o la persona autoritzada per 
ells.

S’inicien d’ofici, per acord de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, com a òrgan 
instructor del procediment, a petició raonada d’altres òrgans o per denúncia, quan l’interès 
públic ho aconselli o es tracti de varietats de conservació, es produeixi desproveïment del 
mercat nacional, o altres circumstàncies extraordinàries i sempre que no existeixi iniciativa 
privada o aquesta sigui insuficient.

2. L’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals pot obrir un període d’informació prèvia 
a l’acceptació de la sol·licitud amb la finalitat de conèixer les circumstàncies del cas concret 
i la conveniència o no d’iniciar el procediment.

3. La iniciació d’ofici d’un procediment d’inscripció d’una varietat no implica per si 
mateix l’exempció del pagament de les taxes corresponents a l’examen tècnic, excepte 
quan es tracti de varietats de conservació.

Article 23. Sol·licitud de persona interessada.

1. Qualsevol persona interessada en la inscripció d’una varietat, d’acord amb el que 
preveuen l’article 13 i l’apartat u de l’article 12 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, pot 
presentar una sol·licitud, d’acord amb el que estableix l’article 27 d’aquest Reglament, 
adreçada al ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí i que ha de comprendre, com a 
mínim, les especificacions següents:

a) Nom i adreça del sol·licitant o drethavent.
b) Nom i adreça de l’obtentor. Si l’obtentor és desconegut ha de constar aquesta 

circumstància.
c) Espècie i subespècie botànica i nom comú de l’espècie a què pertany la varietat.
d) Referència de l’obtentor.
e) Denominació de la varietat sol·licitada.
f) Descripció del procés a utilitzar en la conservació de la varietat.
g) Varietats notòriament conegudes amb característiques anàlogues a la varietat que 

se sol·licita.
h) Assajos a què ha estat sotmesa i resultats obtinguts.
i) Indicació, si s’escau, d’estar inscrita en alguna llista de varietats d’un altre país, 

amb indicació de la data i denominació, així com d’estar inscrita en el catàleg comú 
corresponent de la Unió Europea.

j) Indicació, si s’escau, d’estar sol·licitada o en possessió d’un títol d’obtenció vegetal 
nacional, comunitari o d’algun país membre de la Unió Internacional per a la Protecció de 
les Obtencions Vegetals (UPOV), amb indicació de la data i denominació.
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2. Quan els sol·licitants siguin estrangers no residents a la Unió Europea, han d’actuar 
per mitjà de representant, que han d’aportar les dades necessàries als efectes de notificació 
i liquidació de taxes.

3. El model de sol·licitud d’inscripció és el que figura a la pàgina web del Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, http://www.marm.es/

Article 24. Documents que han d’adjuntar a la sol·licitud.

1. A més dels que exigeix l’article 12 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, la sol·licitud 
ha d’anar acompanyada dels documents següents:

a) Descripció tècnica de la varietat, d’acord amb el que disposi el corresponent 
reglament tècnic d’inscripció de varietats.

b) Si s’escau, indicacions amb les condicions ecològiques més adequades per al seu 
conreu.

c) Si el sol·licitant no és el mateix obtentor, document fefaent de la seva acreditació.
d) Informació confidencial, si s’escau, a què fa referència l’article 17.4 de la Llei 

30/2006, de 26 de juliol.

2. Quan la varietat sol·licitada sigui objecte d’un títol d’obtenció vegetal nacional o 
comunitari, o hagi estat sol·licitada per a aquest fi, s’han d’aportar els documents relatius 
a la propietat de l’obtenció o al títol de drethavent.

3. No és necessari aportar els documents relatius a l’autorització de l’obtentor o del 
seu drethavent quan l’obtentor sigui desconegut, es tracti de sol·licituds de varietats de 
conservació o hi hagi raons d’interès públic que ho justifiquin i l’obtentor o el seu drethavent 
hagin demostrat manca d’interès en la sol·licitud.

Article 25. Sol·licitud d’inscripció de varietats de conservació.

1. A més del compliment del que assenyalen els articles 23.1, 23.3 i 24, l’admissió 
d’una sol·licitud d’una varietat de conservació queda condicionada al fet que aquesta tingui 
un interès per a la conservació dels recursos fitogenètics i que hagi estat tradicionalment 
cultivada en localitats i regions amenaçades per l’erosió genètica.

2. Per determinar l’interès de la conservació de la varietat, així com les localitats i 
regions on la varietat ha estat tradicionalment cultivada, s’ha de tenir en compte la 
informació del Centre Nacional de Recursos Fitogenètics i de les comunitats autònomes.

3. Conjuntament amb la sol·licitud s’ha d’aportar informació de la regió o regions en 
què històricament s’hagi cultivat i a les quals està adaptada de manera natural, d’ara 
endavant, «regió d’origen».

4. A més d’això s’ha d’adjuntar, si se’n disposa, una descripció de la varietat de 
conservació i la seva denominació, característiques i requisits de qualitat només en el cas 
d’espècies agrícoles, així com resultats de proves no oficials i els coneixements adquirits 
amb l’experiència pràctica del conreu, la reproducció i la utilització, com també altres 
dades, en particular les aportades pel Centre Nacional de Recursos Fitogenètics o per les 
comunitats autònomes.

5. No es porta a terme l’examen oficial per a varietats de conservació i per a varietats 
d’espècies hortícoles desenvolupades per al seu conreu en condicions determinades si 
s’aporta tota la documentació que s’especifica a l’apartat anterior i es considera suficient.

6. L’admissió d’una sol·licitud de varietats d’espècies hortícoles desenvolupades per 
al seu conreu en condicions determinades queda condicionada al fet que el sol·licitant 
demostri que no té valor intrínsec per a la producció comercial, però desenvolupades per 
al seu conreu en condicions agrotècniques, climatològiques o edafològiques 
determinades.
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Article 26. Sol·licitud d’inscripció de varietats modificades genèticament.

A més de complir el que assenyalen els articles 23 i 24 d’aquest Reglament, a la 
sol·licitud d’inscripció de varietats modificades genèticament s’hi han d’adjuntar els 
documents següents:

a) Escrit en què consti que la varietat és un organisme modificat genèticament, 
segons el que estableix la Llei 9/2003, de 25 d’abril.

b) Autorització concedida per l’òrgan competent d’alliberament voluntari o l’autorització 
de comercialització.

c) Informació relativa a la modificació genètica, així com la relativa a la planta 
modificada genèticament i de totes les precaucions que el sol·licitant ha proposat adoptar 
en la sol·licitud que va efectuar a l’òrgan competent, d’acord amb el que preveuen la Llei 
9/2003, de 25 d’abril, i el Reial decret 178/2004, de 30 de gener.

CAPÍTOL II

Tramitació de les sol·licituds

Article 27. Examen de forma.

1. D’acord amb el que estableixen els articles 13 i 15 de la Llei 30/2006, de 26 de 
juliol, per efectuar l’examen de forma, les sol·licituds d’inscripció s’han d’adreçar a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma on estigui establert el sol·licitant o bé al Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí quan el sol·licitant no estigui domiciliat a Espanya o quan 
es tracti d’un establiment comercial, industrial o de recerca que no tingui caràcter territorial, 
i es poden presentar en qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre.

2. L’òrgan competent per rebre la sol·licitud ha de comprovar que aquesta conté les 
dades i documents assenyalats a l’article 23.1.

3. Així mateix, ha de comprovar que la sol·licitud ve acompanyada del formulari tècnic 
oficial per a l’espècie de què es tracti, sempre que no sigui la primera sol·licitud d’una 
espècie, i de la denominació o referència de l’obtentor.

4. Si com a conseqüència d’aquestes comprovacions s’aprecia alguna deficiència, 
s’ha de requerir el sol·licitant perquè en els terminis establerts a l’article 71 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, solucioni la falta o aporti els documents preceptius en cada cas, i se 
l’ha d’advertir que, si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució 
dictada a l’efecte per l’òrgan competent, el qual ha de fer constar:

a) El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment i la suspensió del 
procediment durant la realització de l’examen tècnic.

b) La data d’iniciació del procediment.
c) El sentit desestimatori del silenci administratiu.
d) El número d’expedient, que té caràcter provisional.

Article 28. Examen de fons.

1. A més del que estableix l’article 17.2 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, el Ministeri 
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de comprovar:

a) Quan es tracti de varietats sol·licitades i per a les quals s’ha atorgat un títol 
d’obtenció vegetal, nacional o comunitari, si les dades relatives a la titularitat de l’obtenció 
estan en concordança amb aquella.

b) Si les sol·licituds de varietats modificades genèticament compleixen les condicions 
relatives a permisos preceptius i precaucions exigides en aquest Reglament general i 
altres normes aplicables.
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c) Si les sol·licituds de varietats de conservació compleixen els requisits de conreu 
tradicional i amenaça d’erosió genètica i es considera que no cal fer l’assaig d’identificació 
oficial perquè són suficients les dades aportades pel sol·licitant, d’acord amb el que 
estableix l’apartat 4 de l’article 25.

d) Si es remet l’exemplar per a l’Administració del justificant de pagament de la taxa 
de tramitació i resolució, sense que s’admeti la sol·licitud d’inscripció fins que no s’hagi fet 
efectiu.

2. Els interessats disposen d’un termini de 30 dies per aportar els documents 
preceptius o mitjans de prova, no aportats a l’expedient, i que siguin necessaris per a les 
comprovacions a què es refereix l’apartat anterior.

3. El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en el termini de 10 dies comptats 
a partir de l’endemà de la recepció de la sol·licitud, ha de remetre al sol·licitant una còpia 
segellada de la seva sol·licitud, en la qual ha de constar:

a) El número de l’expedient o número de registre.
b) La data de recepció de la sol·licitud.
c) La data i les condicions de lliurament del material vegetal, i en cas que no es lliuri 

sense cap justificació, advertència de la caducitat de l’expedient.

4. A més de les comprovacions que descriuen els apartats anteriors, el Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de dur a terme l’examen tècnic de conformitat amb el 
que disposen els articles següents i els annexos.

Article 29. Noves espècies.

Quan es presenti la primera sol·licitud d’una varietat d’una nova espècie, el Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí disposa d’un termini no superior a sis mesos per establir 
el qüestionari tècnic, les condicions i localització dels assajos, el material necessari, els 
caràcters que es prendran i totes les actuacions que siguin necessàries per poder 
determinar si la varietat compleix les condicions relatives a la distinció, homogeneïtat i 
estabilitat a què es refereix l’article 9 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol.

Article 30. Publicitat de les sol·licituds.

1. D’acord amb el que preveu l’article 14 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, el Ministeri 
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí ha de publicar periòdicament un butlletí oficial de 
varietats comercials, amb les dades relatives a les sol·licituds que hagin passat amb èxit 
l’examen formal i els expedients de les quals hagin estat remesos a aquest Departament.

2. La periodicitat de la publicació pot variar en funció del volum de la informació 
publicada i d’altres circumstàncies relacionades amb les necessitats del servei.

3. En el capítol primer del butlletí s’han de publicar les sol·licituds presentades, amb 
expressió del número de registre de l’expedient, data de sol·licitud, espècie, denominació 
de la varietat o referència de l’obtentor, sol·licitant, obtentor i representant.

4. En el capítol segon s’han de publicar les denominacions proposades, els canvis de 
denominació i les denominacions aprovades, amb expressió del número de registre de 
l’expedient, data de sol·licitud, denominació anterior, obtentor i sol·licitant.

5. En el capítol tercer s’han de publicar les sol·licituds de les quals hagi desistit o a 
les quals hagi renunciat el sol·licitant i les cancel·lades per manca d’activitat del sol·licitant 
en la tramitació del procediment, amb expressió del número de registre de l’expedient, la 
data, l’espècie i la denominació de la varietat.

6. En el capítol quart s’han de publicar les varietats admeses, amb expressió del 
número de registre de l’expedient, la data d’inscripció, l’espècie, la denominació de la 
varietat i l’obtentor o sol·licitant.

7. Seguint l’estructura establerta en els apartats anteriors, es poden afegir altres 
capítols al butlletí, per publicar altres canvis i qualsevol informació que es consideri 
d’interès.
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CAPÍTOL III

Examen tècnic

Article 31. Examen tècnic.

1. L’examen tècnic s’ha de portar a terme d’acord amb el que assenyala l’article 19 
de la Llei 30/2006, de 26 de juliol.

Sense perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en relació amb la 
data d’iniciació del procediment i prelació de sol·licituds, les varietats l’examen tècnic de 
les quals no es pugui efectuar per causes imputables al sol·licitant s’han d’entendre 
presentades, als efectes de l’estudi de la distinció amb altres varietats, en la campanya en 
què efectivament siguin assajades.

2. Com a conseqüència dels resultats obtinguts en els diferents assajos de valor 
agronòmic o d’utilització, les comissions nacionals d’avaluació de varietats de l’espècie o 
grup d’espècies de què es tracti poden proposar, si s’escau, restriccions en l’ús de 
varietats.

3. Les comissions nacionals d’avaluació de varietats han d’estudiar l’examen tècnic 
d’una varietat només quan els seus sol·licitants hagin efectuat el pagament de les taxes 
corresponents als assajos.

Article 32. Material necessari per a la realització de l’examen tècnic.

1. Les característiques i qualitat del material vegetal, així com les quantitats 
necessàries per a la realització de l’examen tècnic, les dates i el lloc de presentació són 
les establertes en els reglaments tècnics d’inscripció de varietats que figuren com a 
annexos d’aquest Reglament, segons l’espècie de què es tracti.

2. El material vegetal ha de complir com a mínim les especificacions següents:

a) Ha de tenir, pel que fa a germinació, puresa específica, viabilitat i sanitat, requisits 
equivalents al material certificat i, si s’escau, ha de complir les condicions establertes en el 
Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la 
introducció i difusió en el territori nacional i de la Unió Europea d’organismes nocius per als 
vegetals o productes vegetals, així com per a l’exportació i trànsit cap a països tercers.

b) El material destinat als assajos d’identificació no ha d’haver patit cap tractament i 
s’ha d’enviar només el primer any, llevat que en els reglaments tècnics d’inscripció de 
varietats es disposi una altra cosa.

c) Les quantitats destinades als assajos de valor agronòmic s’han d’enviar tots els 
anys mentre es realitzin els assajos.

3. De conformitat amb el que estableix l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, el fet de no lliurar el material vegetal en les quantitats, terminis i condicions 
assenyalats, sense cap justificació del sol·licitant, motiva la iniciació del termini de caducitat 
del procediment, que s’ha de comunicar a l’interessat. Transcorregut el termini sense que 
s’hagi enviat el material, s’han d’arxivar les sol·licituds, segons assenyala l’article 48 
d’aquest Reglament.

4. L’apartat anterior no és aplicable quan el sol·licitant justifiqui el no-lliurament del 
material vegetal i l’instructor ho consideri suficient, i s’ha de seguir la tramitació del 
procediment; en el cas d’impossibilitat material d’efectuar l’assaig en aquesta campanya, 
s’ha d’incloure en la següent.

5. És obligatori lliurar el material corresponent als components hereditaris quan es 
tracti de varietats híbrides o sintètiques, sempre que aquest material no s’hagi assajat amb 
anterioritat en el Registre oficial de varietats protegides o en el Registre de varietats 
comercials. El sol·licitant ha d’indicar per a cada component si es tracta d’obtenció pròpia, 
protegida per un títol d’obtenció vegetal, o bé pertany al domini públic.
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Article 33. Assajos d’identificació.

1. La realització dels assajos d’identificació correspon a l’Oficina Espanyola de 
Varietats Vegetals, que els porta a terme directament o mitjançant acords amb les 
comunitats autònomes pels centres d’examen a què fa referència l’article 37.1, o per altres 
ens públics o privats que facin tasques similars.

2. Pel que fa a la distinció, estabilitat i homogeneïtat, la realització dels exàmens 
oficials per a l’admissió de varietats ha de complir les condicions que estableixen els 
protocols per als exàmens de distinció, homogeneïtat i estabilitat, dictats pel Consell 
d’Administració de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals, i s’han d’utilitzar tots els 
caràcters varietals que estableixen els protocols esmentats.

3. Quan l’Oficina esmentada no hagi establert un protocol per a la realització de 
l’assaig d’identificació d’una espècie concreta, s’han de complir les directrius d’examen, en 
vigor, de la Unió Internacional per a la Protecció de les Obtencions Vegetals (UPOV), i  
s’han d’utilitzar tots els caràcters varietals assenyalats amb un asterisc que estableixen les 
directrius esmentades.

4. Les observacions dels caràcters a què fan referència els apartats primer i segon 
s’han de fer sempre que l’expressió d’algun d’ells no impedeixi l’observació d’altres, o les 
condicions ambientals en què es realitzi l’assaig no impedeixin l’expressió d’algun d’ells.

5. Els protocols i directrius a què fan referència els apartats anteriors han de quedar 
recollits en els reglaments tècnics d’inscripció.

6. Quan no hi hagi directrius o protocols d’examen, als quals fan referència els 
apartats 2 i 3 d’aquest article, els caràcters que s’han d’observar per a la realització de 
l’assaig d’identificació són els que determini l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals.

7. En el cas d’ecotips, els assajos d’identificació els pot fer la comunitat autònoma 
corresponent, basant-se en el protocol facilitat per l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, 
sense perjudici de les comprovacions que aquesta pugui dur a terme.

No obstant l’anterior, es poden tenir en compte els estudis de caracterització varietal 
fets per institucions públiques o privades amb experiència en l’assaig de varietats.

8. Pel que fa a la distinció, estabilitat i homogeneïtat en varietats de conservació, així 
com de varietats d’espècies hortícoles desenvolupades per al seu conreu en condicions 
determinades, s’han d’aplicar com a mínim les característiques que esmenten els protocols 
d’assajos de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV), o els qüestionaris tècnics 
de les directrius d’examen de la Unió Internacional per a la Protecció de les Obtencions 
Vegetals (UPOV) i als quals fan referència els annexos I, II, III, IV, V, VI i VII d’aquest Reial 
decret.

Tanmateix, si el nivell de l’homogeneïtat s’estableix sobre la base de fora de tipus de 
la varietat en estudi, s’ha d’aplicar un estàndard de població del 10 per cent i una probabilitat 
d’acceptació, com a mínim, del 90 per cent.

9. Els assajos d’identificació de varietats sintètiques i híbrids comercials s’han de 
fer:

a) Sobre sembres efectuades amb llavor híbrida de primera generació comercial.
b) I sobre sembres realitzades amb els seus components genealògics.

10. Els resultats i la descripció dels components genealògics de les varietats a què 
es refereix l’apartat anterior s’han de considerar confidencials, si l’obtentor ho sol·licita.

11. Quan els resultats obtinguts en els assajos d’identificació del primer cicle vegetatiu 
mostrin greus deficiències en el material de la varietat, la Comissió Nacional d’Avaluació 
ha d’informar preceptivament l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, d’acord amb el 
que estableix l’article 16.1.a) d’aquest Reglament, sobre la no-continuació dels assajos, la 
qual cosa motiva la resolució desestimatòria del procediment.

Article 34. Durada dels assajos d’identificació.

1. Els assajos d’identificació han de tenir la durada que estableixen els protocols a 
què es refereix l’article anterior, i si no n’hi ha, una durada mínima de dos anys o, si 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 37  Dissabte 12 de febrer de 2011  Secc. I. Pàg. 23

s’escau, de dos cicles independents de conreu, o de dues fructificacions en les espècies 
llenyoses, llevat del que disposa l’apartat 6 de l’article anterior o el que estableix l’apartat 
3 d’aquest article.

2. Excepcionalment, en les espècies llenyoses, sempre que s’acrediti l’origen del 
material, les observacions es poden fer en arbres adults existents en plantacions establertes 
en el territori nacional, sempre que la sol·licitud es presenti degudament.

3. Sempre que els protocols de realització dels assajos no disposin una altra cosa, 
no és necessari un segon any o cicle de conreu quan els resultats del primer any o cicle 
mostrin diferències clares amb les varietats de la col·lecció de referència, i a causa de 
l’escassa influència de l’entorn, sigui previsible que aquestes diferències no s’han de veure 
alterades, sempre que aquesta possibilitat estigui admesa per la Comissió Nacional 
d’Avaluació de Varietats de l’espècie de què es tracti.

4. En els casos en què es determini, un cop escoltada la Comissió Nacional 
d’Avaluació de Varietats de l’espècie de què es tracti, i sempre que se segueixin els 
protocols de realització dels assajos a què es refereix l’article anterior, es poden utilitzar els 
resultats d’altres assajos d’identificació quan s’hagin realitzat en un altre país amb el qual 
Espanya mantingui acords en aquesta matèria.

Article 35. Assajos d’identificació de varietats modificades genèticament.

1. Els assajos d’identificació de varietats modificades genèticament corresponen a 
l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, que els porta a terme directament o mitjançant 
acords amb les comunitats autònomes pels centres d’examen a què fa referència l’article 
37.1, o altres ens públics o privats que facin tasques similars, sempre que la modificació 
genètica que incorpora disposi d’una autorització concedida per la Comissió Europea que 
en permeti el conreu i la comercialització i a més es puguin complir les condicions que 
estableixi l’autorització esmentada.

2. Els assajos d’identificació d’una varietat que incorpori una modificació genètica que 
disposi d’una autorització concedida pel Consell Interministerial d’Organismes Modificats 
Genèticament s’han de dur a terme sota control oficial, a càrrec del sol·licitant i complint les 
condicions que estableixi l’autorització esmentada, en un lloc pròxim al centre d’examen on 
s’efectuïn els assajos oficials, ja que la presa de dades relatives a la distinció, homogeneïtat 
i estabilitat la duu a terme el personal tècnic dependent de l’autoritat encarregada de l’assaig, 
seguint el protocol d’assaig que correspongui d’acord amb l’article 33.

3. Si la varietat objecte d’estudi deriva d’una varietat ja inclosa a les Llistes de 
Varietats Comercials, aquests assajos han de tenir una durada d’almenys un any.

Article 36. Assajos de varietats de conservació.

1. Els assajos d’identificació de varietats de conservació corresponen a l’Oficina 
Espanyola de Varietats Vegetals, que els porta a terme directament o a través de les 
comunitats autònomes pels centres d’examen a què fa referència l’article 37.1, o altres ens 
públics o privats que facin tasques similars, basant-se en el material facilitat.

2. En el cas d’ecotips, els assajos d’identificació els pot fer la comunitat autònoma 
corresponent, basant-se en el protocol facilitat per l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, 
sense perjudici de les comprovacions que aquesta pugui dur a terme.

3. Pel que fa a la distinció, estabilitat i homogeneïtat, s’han d’aplicar com a mínim els 
protocols a què fa referència l’article 33. Tanmateix, si el nivell de l’homogeneïtat s’estableix 
sobre la base de fora de tipus de la varietat en estudi, s’ha d’aplicar un estàndard de 
població del 10 per cent i una probabilitat d’acceptació de, com a mínim, el 90 per cent.

Article 37. Informe tècnic sobre el resultat dels assajos d’identificació.

1. Els centres d’examen, designats per l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals com 
els encarregats de la realització dels assajos d’identificació, així com de la recepció del 
material de les varietats de l’espècie o grup d’espècies de què es tracti, que s’esmenten a 
l’annex XIV, han d’elaborar per a cada varietat assajada un informe en què es descrigui la 
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varietat, d’acord amb els protocols i condicions que descriuen els articles anteriors, i un 
altre informe en què s’expressin diferències amb varietats pròximes i un resum de tots els 
fets sobre els quals es fonamenta el sentit positiu o negatiu del seu informe.

2. Els informes a què es refereix l’apartat anterior s’han d’enviar al Ministeri de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí, en un termini no superior a un mes, comptat des de la conclusió 
de l’examen tècnic, llevat de causes especials degudament justificades, en què el termini 
esmentat es pot ampliar a un màxim de sis mesos.

Article 38. Informe tècnic d’assajos d’identificació realitzats en altres països.

1. Quan no sigui possible fer els assajos d’identificació per a varietats d’alguna 
espècie per manca dels mitjans tècnics o materials imprescindibles que permetin portar-
los a terme, l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals pot encarregar-los a les oficines 
d’examen d’altres països.

2. En aquest cas el protocol de realització dels assajos s’ha d’ajustar, sempre que 
sigui possible, a les directrius d’examen de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals 
(OCVV) i, en tot cas, als protocols i fitxes d’examen de la Unió Internacional per a la 
Protecció de les Obtencions Vegetals (UPOV).

3. Les condicions del material vegetal, les quantitats, les dates límits de lliurament del 
material vegetal i altres qüestions necessàries han de ser les que fixi l’oficina encarregada 
de realitzar l’assaig i  l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals les ha de transmetre als 
sol·licitants.

Article 39. Assajos de valor agronòmic o d’utilització.

1. Els assajos de valor agronòmic o d’utilització corresponen a l’Oficina Espanyola de 
Varietats Vegetals, la qual els ha de fer directament o mitjançant acords amb les comunitats 
autònomes o amb altres institucions públiques o privades, en diferents localitzacions de la 
geografia nacional, segons el Pla nacional d’assajos de valor agronòmic que estableixi 
aquesta Oficina, un cop escoltada la comissió nacional d’avaluació de varietats 
corresponent.

2. Els assajos de valor agronòmic o d’utilització han de tenir una durada mínima de 
dos cicles consecutius i han de tenir com a finalitat fer un estudi complet de l’aptitud 
agronòmica o d’utilització de les varietats candidates.

3. Quan una varietat mostri greus deficiències en els resultats obtinguts en els assajos 
de primer any, la comissió nacional d’avaluació de varietats corresponent pot proposar la 
no-continuació d’aquests, la qual cosa pot motivar la resolució desestimatòria del 
procediment.

4. Els assajos de valor agronòmic o d’utilització s’han de fer seguint mètodes científics 
i experimentals admesos amb caràcter general, d’acord amb l’estat de la tècnica i les 
recomanacions efectuades pels comitès tècnics dels organismes internacionals dels quals 
Espanya forma part.

5. Els estudis més importants que s’han de portar a terme en els diferents assajos de 
valor agronòmic o d’utilització s’han de referir fonamentalment a la productivitat, qualitat 
del producte, comportament davant de les condicions climàtiques, accidents, plagues i 
malalties, o altres caràcters que condicionin la regularitat dels rendiments. Per a això s’ha 
de comparar amb les varietats testimoni que determini la corresponent comissió nacional 
d’avaluació de varietats.

6. Les comissions nacionals d’avaluació de varietats han d’establir barems per 
avaluar la productivitat, qualitat i regularitat dels rendiments.

Article 40. Assajos de valor agronòmic o d’utilització de varietats modificades genèticament 
amb autorització de conreu i comercialització a la Unió Europea.

1. Els assajos de valor agronòmic o d’utilització de varietats modificades genèticament, 
amb autorització de conreu i comercialització a la Unió Europea, corresponen a l’Oficina 
Espanyola de Varietats Vegetals, la qual els ha de fer directament o mitjançant acords amb 
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les comunitats autònomes o amb altres institucions públiques o privades, en diferents 
localitzacions de la geografia nacional, segons el Pla nacional d’assajos de valor agronòmic 
que estableixi aquesta Oficina, un cop escoltada la comissió nacional d’avaluació de 
varietats corresponent.

2. Aquests assajos s’han de dur a terme sempre que no hi hagi cap condicionant 
imposat en l’autorització de comercialització que n’impedeixi el desenvolupament lliure. En 
aquest cas els ha de fer el sol·licitant, sota control oficial en totes les seves fases, seguint 
el protocol que estableixi la comissió nacional d’avaluació de varietats corresponent quant 
a la ubicació d’aquests assajos, el disseny estadístic i els testimonis que s’han d’utilitzar, 
les observacions que s’hagin de prendre al camp i al laboratori, així com qualsevol altra 
circumstància que aquella consideri convenient.

3. La durada d’aquests assajos ha de ser d’almenys dos anys i excepcionalment d’un 
any, quan la varietat objecte d’estudi derivi d’una varietat que ja estigui inclosa a la 
corresponent Llista de varietats comercials, sempre que en finalitzar aquest primer any no 
s’hagin observat diferències amb la varietat de la qual deriva.

Article 41. Assajos de valor agronòmic o d’utilització de varietats modificades genèticament 
amb autorització d’alliberament voluntari, concedida pel Consell interministerial 
d’organismes modificats genèticament.

1. Els assajos de valor agronòmic o d’utilització de varietats modificades genèticament 
amb autorització d’alliberament voluntari, concedida pel Consell interministerial 
d’organismes modificats genèticament, els ha de fer el sol·licitant sota control oficial en 
totes les seves fases, seguint el protocol que estableixi la comissió nacional d’avaluació de 
varietats corresponent quant a la localització d’aquests assajos, el disseny estadístic i els 
testimonis que s’han d’utilitzar, les observacions que s’hagin de prendre al camp i al 
laboratori, així com qualsevol altra circumstància que aquella consideri convenient i en 
compliment de totes les condicions que li siguin imposades a l’autorització d’alliberament 
voluntari.

2. La durada d’aquests assajos ha de ser d’almenys dos anys i excepcionalment d’un 
any, quan la varietat objecte d’estudi derivi d’una varietat que ja estigui inclosa a la 
corresponent Llista de varietats comercials, sempre que en finalitzar aquest primer any no 
s’hagin observat diferències amb la varietat de la qual deriva.

CAPÍTOL IV

Oposicions a la inscripció de varietats

Article 42. Oposicions a la inscripció de varietats.

1. Les oposicions a la inscripció de varietats s’han de regular d’acord amb el que 
assenyala l’article 18 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol.

2. Les oposicions presentades a varietats que estiguin, al mateix temps, en fase de 
tramitació en el Registre de varietats protegides, que regula la Llei 3/2000, de 7 de gener, 
de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals, i en el Registre de varietats 
comercials s’han de tenir en compte als efectes de l’aplicació d’aquest article, llevat que:

a) L’oposició estigui basada en la falta de novetat.
b) Es tracti de qüestions relatives a la propietat i el domini, que s’han de plantejar 

davant dels tribunals ordinaris.

Article 43. Tramitació de les oposicions.

1. La tramitació i resolució de les oposicions s’ha de fer d’acord amb el que estableixen 
l’article 18 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, i l’article 42 de la Llei 3/2000, de 7 de gener, 
de règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals.
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2. L’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals pot requerir als interessats que van 
manifestar l’oposició l’aportació d’informació i documentació addicional, així com el material 
vegetal necessari per procedir al seu examen tècnic.

3. Les proves que s’hagin de fer a petició dels interessats són a càrrec seu i se’n pot 
exigir el pagament per endavant.

Article 44. Accés a la informació.

1. Els qui tinguin la consideració d’interessats, segons el que disposa la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, en un procediment d’oposició han de tenir accés als documents que 
constitueixen l’expedient objecte de tramitació, així com a la visita als assajos corresponents 
a l’examen tècnic.

2. Sense perjudici dels principis de contradicció i igualtat dels interessats en el 
procediment, s’ha de garantir el secret de l’obtenció vegetal, sempre que la naturalesa dels 
interessos contraposats ho permeti i amb això no es causi indefensió als interessats.

3. En els casos de varietats en què, per a la producció de material, es requereixi la 
utilització repetida del material d’altres varietats, l’obtentor pot demanar, en presentar la 
sol·licitud, que els documents i els assajos relatius a aquestes es mantinguin amb el secret 
degut, i que no es puguin consultar aquells ni visitar aquests, sempre que la resolució 
sobre la varietat principal no depengui directament dels resultats d’aquestes altres varietats 
i amb això no es causi indefensió als interessats.

4. L’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals ha de conservar la documentació 
continguda en els expedients durant cinc anys comptats a partir de la cancel·lació de la 
inscripció.

CAPÍTOL V

Finalització del procediment i renovació de la inscripció

Article 45. Inscripció provisional en el Registre de varietats comercials.

1. El ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, a proposta de l’Oficina Espanyola 
de Varietats Vegetals, amb l’informe previ preceptiu de la comissió nacional d’avaluació de 
varietats corresponent, pot concedir la inscripció provisional d’una varietat que després 
d’almenys un any d’assaig compleixi els requisits de distinció i homogeneïtat d’acord amb 
el que assenyala l’article 20, apartats 2 i 3 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, i que així 
mateix:

a) Hagin conclòs, si s’escau, amb resultat positiu els assajos de valor agronòmic o 
d’utilització corresponents a una campanya.

b) Hagin conclòs, amb resultat positiu, els assajos d’identificació corresponents al 
primer any o cicle vegetatiu en el cas de varietats fruiteres, i es tingui informació que 
identifiqui suficientment la varietat.

2. Les inscripcions provisionals només es poden concedir amb la petició expressa 
prèvia del sol·licitant, si la denominació ha estat aprovada d’acord amb aquest Reglament, 
s’han resolt, si s’escau, les oposicions presentades i han finalitzat els assajos de valor 
agronòmic i d’identificació, de primer cicle, amb resultats positius.

3. La inscripció provisional té un període màxim de vigència de quatre anys excepte 
per a les varietats de les espècies llenyoses, que és de sis anys.

4. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, s’autoritza la comercialització 
de la varietat inscrita provisionalment fins a la finalització del procediment, la resolució del 
qual motiva la inscripció definitiva o la cancel·lació de la inscripció provisional.

5. També es concedeix la inscripció provisional per a una nova espècie quan s’hagin 
establert les normes tècniques a què fa referència l’article 29 d’aquest Reglament general 
del Registre de varietats comercials i sempre que la informació de la qual es disposi 
identifiqui suficientment la varietat.
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6. Es concedeix la inscripció provisional a les varietats protegides a l’Oficina 
Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV) sempre que l’espècie estigui inclosa en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest Reglament, s’hagi presentant una sol·licitud d’inscripció i lliurat el 
material per portar a terme els assajos al Registre de varietats comercials, adjuntant una 
fotocòpia del títol i una descripció d’aquesta de l’OCVV.

7. La concessió de la inscripció provisional produeix automàticament la inclusió de la 
varietat a la Llista de varietats comercials corresponent amb la indicació «Inscripció 
provisional».

8. No poden ser objecte de concessió d’inscripció provisional les varietats que 
disposin d’una autorització de comercialització d’acord amb el que estableix la Decisió 
2004/842/CE de la Comissió, d’1 de desembre, relativa a disposicions d’aplicació per les 
quals els estats membres poden autoritzar la comercialització de llavors pertanyents a 
varietats per a les quals s’hagi presentat una sol·licitud d’inscripció en el catàleg nacional 
de varietats d’espècies de plantes agrícoles i hortícoles.

9. La concessió d’una autorització de comercialització d’acord amb el que estableix 
la Decisió 2004/842/CE de la Comissió, d’1 de desembre, en qualsevol estat membre, 
suposa l’anul·lació de la inscripció provisional de la varietat.

10. S’han de salvaguardar els drets de tercers que es puguin veure afectats per la 
cancel·lació de la inscripció provisional des del moment de la seva concessió.

Article 46. Inscripció definitiva en el Registre de varietats comercials.

1. El ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, segons el que disposa l’article 20 
de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, a proposta de la Direcció General de Recursos Agrícoles 
i Ramaders i amb l’informe previ preceptiu de la Comissió Nacional d’Avaluació de Varietats, 
ha de resoldre el procediment sobre la inscripció d’una varietat i concedir-ne la inscripció 
definitiva per un període de deu anys, quan es comprovi que es compleixen totes les 
condicions exigides en aquesta Llei, així com en aquest Reglament general i en els 
reglaments tècnics d’inscripció de varietats que figuren als seus annexos.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer, 
potestativament, en reposició, davant del ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en 
el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la seva publicació, 
o es pot impugnar directament davant la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència 
Nacional, en el termini de dos mesos, també comptats des de l’endemà de la seva 
publicació, sense que es puguin simultaniejar les dues vies d’impugnació.

2. Les varietats aprovades d’aquesta manera queden incloses a la Llista de varietats 
comercials, mitjançant la corresponent ordre ministerial.

3. L’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, amb la petició prèvia de l’interessat, ha 
d’expedir una certificació en què s’ha de fer constar que la varietat ha quedat inclosa a la 
Llista de varietats comercials corresponent, amb indicació de l’espècie, la denominació i 
totes les dades que es considerin d’interès.

Article 47. Desestimació de varietats.

El ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, a proposta de la Direcció General de 
Recursos Agrícoles i Ramaders, amb l’informe previ preceptiu de la corresponent comissió 
nacional d’avaluació de varietats, pot desestimar la inscripció definitiva o provisional d’una 
varietat quan es comprovi que no compleix totes les condicions que exigeixen aquest 
Reglament general i els seus reglaments tècnics d’inscripció de varietats, que figuren als 
annexos d’aquest reglament.

Article 48. Caducitat del procediment.

1. Quan es paralitzi el procediment per causa imputable al sol·licitant se li ha d’advertir 
que, transcorreguts tres mesos, es produeix la seva caducitat. Un cop conclòs aquest 
termini sense que el particular requerit faci les activitats necessàries per reprendre la 
tramitació del procediment es declara la caducitat del procediment i s’ordena l’arxiu de les 
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actuacions, la qual cosa es porta a terme en compliment del que estableix l’article 92 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, no es pot declarar la caducitat del 
procediment quan el sol·licitant justifiqui degudament davant l’Oficina Espanyola de 
Varietats Vegetals que la seva inactivitat va ser conseqüència de causes de força major o 
altres circumstàncies excepcionals degudament acreditades.

Article 49. Desistiment i renúncia.

1. El sol·licitant pot desistir de la seva sol·licitud o renunciar als seus drets, la qual 
cosa motiva que l’Administració declari conclòs el procediment.

2. No obstant l’anterior, l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals pot limitar els 
efectes del desistiment o la renúncia i continuar la tramitació del procediment, quan en la 
inscripció de la varietat concorrin motius d’interès públic, o quan, a petició d’algun interessat 
personat en el procediment, s’insti la seva resolució a fi d’aclarir els interessos 
contraposats.

3. Quan es declari el desistiment o la renúncia, l’instructor del procediment ha de 
comunicar al sol·licitant que té un termini de tres mesos per retirar el material vegetal 
sobrant, transcorregut el qual s’ha de procedir a destruir-lo.

Article 50. Renovació de la inscripció.

1. La renovació de la inscripció de varietats s’ha de fer d’acord amb el que assenyala 
l’article 22 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, mitjançant una ordre ministerial del Ministeri 
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, i té una durada de deu anys.

2. La sol·licitud de renovació s’ha d’adreçar a l’Oficina Espanyola de Varietats 
Vegetals, bé el sol·licitant, el seu representant o algun dels conservadors degudament 
autoritzat, amb una antelació mínima de dos anys abans de l’expiració de la seva vigència, 
i es pot presentar a qualsevol dels llocs que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre. La validesa de la inscripció queda prorrogada fins al moment en què es 
resolgui sobre la petició de renovació presentada.

3. No escau la renovació de la inscripció d’una varietat, amb la consulta prèvia a les 
comunitats autònomes i els sectors afectats, quan s’hagi deixat de comercialitzar i no hi 
hagi registrat cap conservador que faci el procés de conservació de la varietat o manqui 
algun dels requisits exigits per a la seva inscripció.

4. En els casos en què no escaigui la renovació de la inscripció d’una varietat, i amb 
la petició prèvia del seu sol·licitant, o d’algun dels conservadors, s’ha de concedir un termini 
fins al 30 de juny del tercer any després del final de l’admissió en el Registre de varietats 
comercials per a la finalització de la certificació, el control de la llavor estàndard i la 
comercialització de les llavors.

5. Una vegada presentada la sol·licitud de renovació, s’ha d’instruir el procediment 
corresponent, en el qual s’ha de donar audiència als interessats excepte en el cas que 
preveu l’article 84.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos. Un cop transcorregut el 
termini esmentat sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud de 
renovació s’entén desestimada.

La sol·licitud de renovació es resol mitjançant una ordre del ministre de Medi Ambient, 
i Medi Rural i Marí, a proposta de la Direcció General de Recursos Agrícoles i Ramaders. 
Contra aquesta ordre, que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer, potestativament, 
en reposició, davant del ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en el termini d’un 
mes, comptat a partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la seva publicació, o es pot 
impugnar directament davant la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional, 
en el termini de dos mesos, també comptats des de l’endemà de la seva publicació, sense 
que es puguin simultaniejar les dues vies d’impugnació.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 37  Dissabte 12 de febrer de 2011  Secc. I. Pàg. 29

CAPÍTOL VI

Cancel·lació de la inscripció i suspensió cautelar de la producció i comercialització

Article 51. Cancel·lació.

1. El procediment de cancel·lació l’inicia la Direcció General de Recursos Agrícoles i 
Ramaders, d’ofici, amb la sol·licitud prèvia de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, a 
petició dels serveis oficials de les comunitats autònomes o per denúncia.

2. El sol·licitant o els conservadors de la varietat, així com els representants de les 
comunitats autònomes o el denunciant, tenen la consideració d’interessats en el 
procediment.

3. No escau la cancel·lació de la inscripció d’una varietat quan un tercer sol·liciti ser 
inscrit com a conservador d’aquesta, no es donin les causes que assenyala l’article 23.1 
de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, i es compleixi el que estableix aquest Reglament per al 
seu atorgament.

4. Escau, en tot cas, la cancel·lació en els casos següents:

a) Quan expiri el termini de deu anys a què fa referència l’article 22 de la Llei 30/2006, 
de 26 de juliol.

b) Quan, d’acord amb el que estableix l’article 23.1.b de la Llei 30/2006, de 26 de 
juliol, el responsable de la selecció conservadora d’una varietat no aconsegueixi mantenir 
la varietat en les condicions en què va ser inscrita o no permeti inspeccionar els treballs 
esmentats.

c) Quan, d’acord amb el que estableix l’article 4.3 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, 
finalitzi el permís de comercialització per a una modificació genètica, i cessi immediatament 
el comerç i la producció de totes les varietats que continguin l’esmentada modificació 
genètica.

5. Dins de la instrucció del procediment corresponent, s’ha de donar audiència als 
interessats excepte en el cas que preveu l’article 84.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre.

El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos. Un cop transcorregut el 
termini esmentat sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, es produeix la 
caducitat del procediment. En els casos en què el procediment s’hagi paralitzat per causa 
imputable a l’interessat, s’interromp el còmput del termini per resoldre i notificar la 
resolució.

El procediment de cancel·lació es resol mitjançant una ordre del ministre de Medi 
Ambient, i Medi Rural i Marí, a proposta de la Direcció General de Recursos Agrícoles i 
Ramaders. Contra aquesta ordre, que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer, 
potestativament, en reposició, davant del ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en 
el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia en què tingui lloc la seva publicació, 
o es pot impugnar directament davant la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència 
Nacional, en el termini de dos mesos, també comptats des de l’endemà de la seva 
publicació, sense que es puguin simultaniejar les dues vies d’impugnació.

6. La cancel·lació de la inscripció d’una varietat s’entén sense perjudici de la 
possibilitat de la seva possible reinscripció en el Registre de varietats comercials, d’ofici o 
a instància de part, una vegada es comprovi que el material lliurat es correspon amb la 
descripció de la varietat.

Article 52. Suspensió cautelar de la producció i comercialització.

1. Fins que no es resolgui l’expedient de cancel·lació, el Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí, d’acord amb el que assenyala l’article 23.2 de la Llei 30/2006, de 26 de 
juliol, pot suspendre cautelarment la producció i comercialització de llavors o plantes de 
viver d’una varietat. El procediment de suspensió cautelar s’inicia d’ofici, a petició de 
qualsevol dels interessats o del mateix òrgan instructor del procediment.
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Una vegada rebuda la sol·licitud de suspensió cautelar, el director general de Recursos 
Agrícoles i Ramaders resol en el termini màxim de cinc dies la iniciació o no del procediment 
de suspensió.

2. L’escrit amb la petició de la suspensió cautelar s’ha de remetre als altres interessats 
en el procediment, els quals poden al·legar en el termini de 10 dies totes les qüestions que 
considerin convenients o presentar la documentació oportuna.

3. El director general de Recursos Agrícoles i Ramaders ha de resoldre, amb l’informe 
previ de l’òrgan instructor del procediment de cancel·lació, sobre la suspensió cautelar en 
el termini màxim de tres mesos, comptats a partir de l’endemà del dia de la iniciació del 
procediment de suspensió. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i 
notificat resolució expressa, es produeix la caducitat del procediment

Contra la resolució que es dicti, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs d’alçada davant del secretari general de Medi Rural, en el termini d’un mes des 
de la seva notificació o de tres mesos si transcorregut el termini de resolució no s’ha 
notificat a l’interessat la resolució corresponent.

4. La resolució de suspensió cautelar es pot aixecar en qualsevol moment dins de la 
tramitació del procediment de cancel·lació i, en tot cas, deixa de produir efectes en el 
moment en què es resolgui sobre la cancel·lació.

TÍTOL IV

Denominacions de les varietats

CAPÍTOL I

Procediment d’aprovació

Article 53. Requisits de les denominacions.

1. Les denominacions de les varietats s’han d’ajustar, amb caràcter general, al que 
disposen l’article 11 de la Llei 30/2006, de 27 de juliol, i les disposicions que conté el 
Reglament (CE) núm. 637/2009 de la Comissió, de 22 de juliol de 2009, pel qual s’estableixen 
disposicions d’aplicació referents a l’adequació de les denominacions de les varietats de 
les espècies de plantes agrícoles i espècies hortícoles.

2. El sol·licitant no pot dipositar com a denominació d’una varietat una designació 
que ja es beneficiï d’un dret de marca referent a productes idèntics o similars, o una 
denominació que pugui crear confusió amb aquestes marques, excepte si renuncia als 
drets emparat per la marca.

Article 54. Registre de la denominació.

1. La sol·licitud de denominació per a una varietat s’ha de presentar davant l’Oficina 
Espanyola de Varietats Vegetals, en qualsevol moment del procediment, abans de la 
finalització dels assajos, i s’hi ha d’indicar si és nom de fantasia o codi, i s’ha de publicar 
per mitjans gràfics o telemàtics.

2. Quan el sol·licitant no indica el tipus de denominació que proposa, s’apliquen les 
regles relatives a les denominacions de fantasia.

3. Sense perjudici del que estableix l’apartat 1, les sol·licituds d’inscripció d’una 
varietat es poden presentar amb una referència de l’obtentor, sense proposta de 
denominació, excepte si la mateixa varietat disposa d’un títol d’obtenció vegetal concedit 
pel Registre de varietats protegides.

4. Quan la sol·licitud d’una varietat estigui al mateix temps al Registre de varietats 
comercials i al Registre de varietats protegides la denominació proposada no es pot aprovar 
fins que no s’aporti l’informe de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques a què es refereix 
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l’apartat 5 de l’article 48 de la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció 
de les obtencions vegetals.

Article 55. Aprovació.

1. Al cap de tres mesos de la seva publicació en el Butlletí del Registre de varietats 
comercials, sense haver rebut cap objecció, i després d’haver comprovat que s’ajusta al 
que preveuen els articles anteriors, la denominació queda aprovada provisionalment.

2. L’aprovació definitiva de la denominació es produeix al mateix temps que s’inscrigui 
la varietat en el Registre de varietats comercials, sempre tenint en compte el que disposa 
l’apartat 4 de l’article anterior.

3. Si es rep una objecció a la denominació, o es comprova que no s’ajusta al que 
estableix aquest títol, l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals ha de requerir el sol·licitant 
perquè en el termini de 10 dies proposi una nova denominació, sense perjudici que aquest 
sol·licitant pugui presentar al·legacions i sol·licitar mitjans de prova, d’acord amb el que 
preveuen els articles 79 i 80 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

4. Les denominacions varietals que hagin estat sol·licitades o acceptades en forma 
de codi han d’estar clarament identificades com a tals en les pertinents publicacions 
mitjançant una nota a peu de pàgina, amb l’explicació següent: «Denominació varietal 
sol·licitada o acceptada en forma de codi».

Article 56. Denominacions de varietats de conservació i varietats d’espècies hortícoles 
desenvolupades per al seu conreu en regions determinades.

1. Respecte de les denominacions de varietats de conservació i de varietats 
d’espècies hortícoles desenvolupades per al seu conreu en regions determinades, si la 
denominació era coneguda abans del 25 de maig de l’any 2000, no és necessari el seu 
estudi, per la qual cosa la denominació s’accepta tal com hagi estat notificada, sempre que 
no entri en conflicte amb la denominació d’una altra varietat de la mateixa espècie o grup 
que estigui inscrita o en procés d’inscripció, amb una marca registrada, amb una 
denominació d’origen o amb una indicació geogràfica protegida; en aquests casos l’Oficina 
Espanyola de Varietats Vegetals ha de resoldre.

2. L’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals pot acceptar més d’una denominació 
per a una varietat, si es prova suficientment que són històricament conegudes.

CAPÍTOL II

Regles d’ús

Article 57. Utilització de la denominació.

1. Si, en virtut d’un dret anterior, la utilització de la denominació d’una varietat està 
prohibida a una persona que està obligada a fer-la servir, de conformitat amb el que disposa 
aquest títol, l’instructor del procediment ha d’exigir que l’obtentor proposi una altra 
denominació per a la varietat.

2. Qui a Espanya posi en venda o comercialitzi material de reproducció o de 
multiplicació vegetativa d’una varietat inscrita a la corresponent Llista de varietats 
comercials està obligat a utilitzar la denominació d’aquesta varietat sempre que no s’oposin 
drets anteriors a aquesta utilització, i en aquest cas s’ha de procedir d’acord amb el que 
preveu l’apartat anterior.

3. Sense perjudici del que disposa l’apartat primer d’aquest article, cap dret relatiu a 
la designació registrada com a denominació de la varietat pot obstaculitzar la utilització 
lliure de la denominació en relació amb la varietat.

4. Quan una varietat s’ofereix en venda o es comercialitza, està permès associar una 
marca de fàbrica o de comerç, un nom comercial o una indicació similar a la denominació 
de la varietat registrada. Si aquesta indicació s’associa d’aquesta manera, la denominació 
ha de ser, no obstant això, fàcilment reconeixible.
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TÍTOL V

Requisits per a la inscripció com a conservadors de varietats inscrites

CAPÍTOL I

Sol·licituds, material i assajos

Article 58. Sol·licitud.

1. Qualsevol productor obtentor o seleccionador de llavors degudament autoritzat 
d’acord amb el 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, pot presentar una sol·licitud davant l’Oficina 
Espanyola de Varietats Vegetals en les dates que figuren en els respectius reglaments 
tècnics d’inscripció de varietats per ser inscrit com a conservador d’una varietat inscrita o 
que es pugui inscriure en el Registre de varietats comercials pertanyent a espècies de 
plantes agrícoles i hortícoles.

2. La sol·licitud ha d’indicar:

a) Les dades personals i el codi del registre de productor.
b) Espècie i denominació de la varietat.
c) La informació relativa a l’origen del material de partida que es pretén utilitzar per 

iniciar la conservació de la varietat.

3. En el cas de varietats de conservació en poden ser conservadors, a més dels que 
assenyala el punt 1 d’aquest article, els productors multiplicadors i els centres de recerca 
públics o privats.

Article 59. Material necessari i assajos.

1. Els sol·licitants estan obligats a presentar les quantitats del material de partida en 
les dates de lliurament que figuren en els respectius reglaments tècnics d’inscripció de 
varietats.

2. L’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals ha de dur a terme tots els estudis i 
comprovacions necessàries per confirmar la identitat varietal, l’homogeneïtat i l’estabilitat 
del material esmentat.

3. Quan es tracti de varietats híbrides o sintètiques, els sol·licitants han de lliurar una 
mostra corresponent a cadascun dels seus components genealògics.

CAPÍTOL II

Inscripció de conservadors

Article 60. Inscripció de conservadors.

1. El director de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals resol el procediment per a 
la concessió o denegació de la inscripció com a conservador per a la varietat de què es 
tracti en el Registre de varietats comercials quan del resultat de les comprovacions fetes 
es demostri que:

a) El procés de conservació es fa correctament i la varietat conserva les característiques 
que van donar origen a la seva inscripció a la corresponent Llista de varietats comercials.

b) El sol·licitant compleix les condicions necessàries per fer el procés de conservació 
i, si s’escau, està autoritzat per l’obtentor.
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2. L’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals ha de comunicar al sol·licitant, als òrgans 
competents de les comunitats autònomes i a la Comissió Europea i estats membres de la 
Unió Europea la concessió de la inscripció.

3. Queden automàticament inscrits en el Registre de varietats comercials com a 
conservadors els productors obtentors o seleccionadors de llavors, degudament autoritzats 
d’acord amb el Reial decret 1891/2008, de 14 de novembre:

a) Que siguin designats expressament per l’obtentor d’una varietat respecte de la 
qual se n’hagi sol·licitat el registre o ja estigui inscrita en el Registre de varietats 
comercials.

b) Que presentin una sol·licitud per ser inscrits com a conservadors i remetin, amb 
aquesta, una autorització expressa de l’obtentor, amb indicació de la quantitat de material 
de partida lliurat.

c) Que siguin designats pel titular d’un títol d’obtenció vegetal, nacional o comunitari, 
en la llicència d’explotació concedida per l’obtentor, en la qual consti la seva autorització 
expressa perquè el llicenciatari pugui conservar la varietat.

CAPÍTOL III

Efectes de la inscripció i pèrdua de la condició de conservador

Article 61. Efectes de la inscripció.

Només els productors obtentors i seleccionadors de llavors inscrits com a conservadors 
d’una varietat tenen dret a:

a) Produir llavor de categoria base, prebase i certificada.
b) Que se’ls admetin declaracions de conreu per a la producció de llavors de totes les 

generacions, d’acord amb la categoria de productor de què es tracti.

Article 62. Pèrdua de la condició de conservador.

1. Es produeix la pèrdua de la condició de conservador quan:

a) Es verifiqui, mitjançant comprovacions i assajos oficials, que no es compleixen les 
condicions de distinció, homogeneïtat i estabilitat.

b) Es comprovi que s’han donat informacions falses o fraudulentes en relació amb les 
dades en què es va basar la concessió de la condició de conservador.

c) El productor seleccionador no permeti la inspecció dels treballs encaminats a 
comprovar el procés de conservació.

2. Si es tracta d’una varietat protegida per la legislació nacional o comunitària, es 
perd la condició de conservador:

a) Quan es cancel·li la llicència d’explotació per l’expiració del seu termini.
b) Quan es resolgui el contracte de llicència per incompliment d’alguna de les parts i 

així es declari judicialment.

Article 63. Recursos.

1. Els que tinguin la consideració d’interessats als efectes del que disposa la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, poden manifestar les seves oposicions mitjançant la 
presentació d’un recurs d’alçada adreçat al director general de Recursos Agrícoles i 
Ramaders, en el termini d’un mes a partir de la notificació de la resolució del director de 
l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals.

2. El termini màxim per resoldre i notificar és de tres mesos, excepte quan sigui 
necessari fer noves comprovacions al camp o al laboratori; en aquest cas el termini queda 
suspès des de la comunicació a l’interessat que s’ha de fer un nou examen tècnic fins que 
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s’incorporin a l’expedient els seus resultats, d’acord amb el que preveu l’article 42.5.d) de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

ANNEX I

Reglament tècnic d’inscripció de varietats d’arròs, civada, ordi, sègol, blat i triticale

1. Àmbit d’aplicació.–L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament comprèn totes les 
varietats de les espècies següents:

Arròs: Oryza sativa L.
Blat dur: Triticum durum Desf.
Blat espelta: Triticum spelta L.
Blat tou: Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.
Civada: Avena sativa L.
Civada negra: Avena strigosa Schreb.
Civada nua: Avena nuda L.
Civada roja: Avena byzantina C. Koch.
Ordi: Hordeum vulgare L.
Sègol: Secale cereale L.
Triticale: X Triticosecale Wittm.

2. Dates límit de presentació de sol·licituds d’inscripció.–Les dates límit de presentació 
de les sol·licituds per a cada campanya són les següents:

Blat tou d’hivern: 1 d’agost.
Blat tou de primavera: 15 d’agost.
Blat espelta: 1 d’agost.
Blat dur: 15 d’agost.
Ordi d’hivern: 1 d’agost.
Ordi de primavera: 15 d’agost.
Civada d’hivern: 1 d’agost.
Civada de primavera: 15 d’agost.
Sègol: 1 d’agost.
Triticale: 1 d’agost.
Arròs: 1 de gener.

3. Material necessari per als assajos.–Amb l’objecte de portar a terme els assajos i 
determinacions que preveu el Reglament general, s’ha de subministrar als magatzems de 
l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentaria, situats a l’av. Padre 
Huidobro, s/n, a la carretera d’A Coruña, km 7,500 (28040 Madrid), el material següent per 
a cada varietat sol·licitada:

Per a assajos d’identificació (només el primer any, llavor sense tractar):

Blat tou d’hivern i primavera, blat espelta i blat dur: 3 quilograms de llavor i 240 
espigues.

Ordi d’hivern i primavera: 3 quilograms de llavor i 240 espigues.
Civada d’hivern i primavera: 3 quilograms de llavor i 240 espigues.
Sègol: 3 quilograms de llavor.
Triticale: 3 quilograms de llavor i 240 espigues.
Arròs:

a) Components hereditaris (línies pures i híbrids simples fundacionals): 1 kg.
b) Híbrids comercials i varietats no híbrides: 3 kg.

Per a assajos de valor agronòmic, llavor tractada (anualment):

Blat tou d’hivern i primavera, blat espelta i blat dur: 40 quilograms de llavor.
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Ordi d’hivern i primavera: 40 quilograms de llavor.
Civada d’hivern i primavera: 30 quilograms de llavor.
Sègol: 30 quilograms de llavor.
Triticale: 40 quilograms de llavor.
Arròs: 15 quilograms de llavor.

4. Dates límit de lliurament del material.–Les dates límit de lliurament del material per 
a cada campanya i espècie són les següents:

Blat tou d’hivern: 1 de setembre.
Blat tou de primavera: 15 de setembre.
Blat espelta: 1 de setembre.
Blat dur: 15 de setembre.
Ordi d’hivern: 1 de setembre.
Ordi de primavera: 15 de setembre.
Civada d’hivern: 1 de setembre.
Civada de primavera: 15 de setembre.
Sègol: 1 de setembre.
Triticale: 1 de setembre.
Arròs: 1 de febrer.

5. Criteris d’avaluació.–Els estudis més importants que s’han de portar a terme per 
determinar el valor agronòmic o d’utilització s’han de referir fonamentalment a:

Rendiment.
Resistència als organismes nocius.
Comportament respecte a factors de l’entorn físic.
Característiques qualitatives.
Es consideren, almenys, característiques fonamentals per apreciar la qualitat d’una 

varietat les següents, per a les diferents espècies:

Blat tou: valor del W, així com relació P/L, percentatge de proteïnes, índex de Zeleny, 
pes específic.

Blat dur: vidriositat, percentatge de proteïnes, carotens, pes específic.
Ordi: percentatge de proteïnes, calibratge, extracte sec, poder diastàtic, pes específic.
Civada: percentatge de proteïnes i percentatge d’ametlla, en el cas de les varietats de 

gra vestit.
Sègol: percentatge de proteïnes i pes 1.000 grans.
Triticale: percentatge de proteïnes i pes 1.000 grans.
Arròs: rendiment gra pelat, rendiment gra elaborat i tipus de gra.

6. Protocols per als exàmens de distinció, homogeneïtat i estabilitat.–Les varietats de 
les espècies que s’esmenten a continuació que amb anterioritat a l’1 de gener de 2011 
hagin iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió al Registre de varietats comercials 
poden ser acceptades si compleixen les disposicions que estableixen aquests protocols 
d’examen o, si s’escau, els protocols d’examen que estaven en vigor en iniciar-se l’examen 
tècnic.

Espècies que compleixen les directrius d’examen de l’OCVV:

Nom científic Denominació comuna Protocol

Oryza sativa L. Arròs. TP 16/1 de 18-11-2004.
Avena nuda L. Civada nua. TP 20/1 de 6-11-2003.
Avena sativa L. (inclosa la A. byzantina K. 

Koch).
Civada i civada roja. TP 20/1 de 6-1-2003.

Hordeum vulgare L. Ordi. TP 19/2rev d’11-3-2010.
Secale cerale L. Sègol. TP 58/1 de 31-10-2002.
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Nom científic Denominació comuna Protocol

Triticum aestivum L. Blat tou. TP 3/4rev de 28-10-2009.
Triticum durum Desf. Blat dur. TP 120/2 de 6-11-2003.
Triticosecale Wittm ex A. Camus. Triticale (híbrids de l’encreuament d’una espècie del 

gènere Triticum amb una espècie del gènere Secale).
TP 121/2 de 22-01-2007.

ANNEX II

Reglament tècnic d’inscripció de varietats de remolatxa sucrera i farratgera

1. Àmbit d’aplicació.–L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament comprèn totes les varietats de 
l’espècie i varietats botàniques Beta vulgaris L., var. altissima Doell (remolatxa sucrera) i Beta 
vulgaris L., var. crassa Wittm (remolatxa farratgera). També comprèn els híbrids interespecífics i 
intervarietals del gènere Beta que poden tenir utilització anàloga a la de les indicades.

2. Dates límit de presentació de sol·licituds d’inscripció.–Les dates límit de presentació 
de les sol·licituds per a cada campanya són per a les varietats en què el sol·licitant en 
recomani l’ús en sembra primaveral, el 15 de gener, i per a les varietats en què es recomani 
sembra tardorenca, l’1 de setembre.

3. Material necessari per als assajos.–Amb l’objecte de portar a terme els assajos i 
determinacions que preveu el Reglament general, s’han de subministrar als magatzems 
de l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària, situats a l’av. Padre 
Huidobro, s/n, a la carretera d’A Coruña, km 7,500 (28023 Madrid), la quantitat d’1 unitat 
per a varietats monogèrmens genètiques.

4. Dates límit de lliurament del material.–Les dates límit de lliurament de material per 
a cada campanya són per a les varietats en què el sol·licitant en recomani l’ús en sembra 
de primavera, el 31 de gener, i per a les varietats en què es recomani sembra de tardor, el 
15 de setembre. En cas que el lliurament del material es porti a terme en data posterior a 
les esmentades, la varietat queda exclosa dels assajos corresponents a les sembres que 
es facin immediatament després.

5. Criteris d’avaluació.–Els estudis més importants que s’han de portar a terme per 
determinar el valor agronòmic o d’utilització s’han de referir fonamentalment a:

Rendiment.
Resistència als organismes nocius.
Comportament respecte a factors de l’entorn físic.
Característiques qualitatives.

Es consideren, almenys, característiques fonamentals per apreciar la qualitat d’una 
varietat les següents, per a les diferents espècies:

Contingut en sucre de les arrels (varietats sucreres).

6. Protocols per als exàmens de distinció, homogeneïtat i estabilitat.–Espècies que 
compleixen les directrius d’examen de l’OCVV:

Les varietats de les espècies que s’esmenten a continuació que amb anterioritat a l’1 
de gener de 2011 hagin iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió al Registre de 
varietats comercials poden ser acceptades si compleixen les disposicions que estableixen 
aquests protocols d’examen o, si s’escau, els protocols d’examen que estaven en vigor en 
iniciar-se l’examen tècnic.

Espècies que compleixen les directrius d’examen de l’OCVV:

Nom científic Denominació comuna Protocol

Beta vulgaris L. Remolatxa sucrera directriu. TP- Remolatxa sucrera/de15-11-2001.

Espècies que compleixen les directrius d’examen de la UPOV:
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Nom científic Denominació comuna Protocol

Beta vulgaris l. Remolatxa farratgera. TG/150/3 de 4-11-1994.

ANNEX III

Reglament tècnic d’inscripció de varietats de blat de moro, melca i híbrids de melca 
i melca del Sudan

1. Àmbit d’aplicació.–L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament comprèn totes les 
varietats de les espècies següents:

Blat de moro: Zea mays L.
Melca: Sorghum bicolor (L.) Moench.
Melca del Sudan: Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
Híbrids de melca per melca del Sudan: Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum 

sudanense (Piper) Stapf.

2. Dates límit de presentació de sol·licituds d’inscripció.–La data límit de presentació 
de les sol·licituds és, per a qualsevol varietat, amb independència de l’espècie a què 
pertanyi, l’1 de gener.

3. Material necessari per als assajos.–Amb l’objecte de portar a terme els assajos i 
determinacions que preveu el Reglament general, s’ha de subministrar als magatzems de 
l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentaria, situats a l’av. Padre 
Huidobro, s/n, a la carretera d’A Coruña, km 7,500 (28040 de Madrid), el material següent 
per a cada varietat sol·licitada:

Per a assajos d’identificació (només el primer any, llavor sense tractar):

a) Components hereditaris (línies pures i híbrids simples fundacionals):

Blat de moro: 5.000 llavors.
Melca: 1 quilogram de llavor.
Melca del Sudan: 1 quilogram de llavor.
Híbrid de melca per melca del Sudan: 1 quilogram de llavor.

b) Híbrids comercials i varietats de pol·linització lliure:

Blat de moro: 5.000 llavors.
Melca: 3 quilograms de llavors.
Melca del Sudan: 3 quilograms de llavor.
Híbrid de melca per melca del Sudan: 3 quilograms de llavor.

Quan se sol·liciti la inscripció d’una varietat híbrida és obligatori el lliurament del 
material corresponent de tots els components hereditaris que intervinguin, així com de la 
mateixa varietat, i s’ha d’indicar per a cada un dels components esmentats si es tracta de 
material de domini públic o no i, en qualsevol cas, l’origen d’aquests.

No és necessari lliurar el o els components hereditaris d’una varietat híbrida o sintètica, 
llevat de petició expressa, si ja van ser subministrats pel mateix sol·licitant a l’OEVV per al 
seu assaig al Registre de varietats comercials o al Registre de varietats protegides.

Assajos de valor agronòmic (anualment):

Blat de moro: 25.000 llavors.
Melca: 5 quilograms de llavor.
Melca del Sudan: 5 quilograms de llavor.
Híbrids de melca per melca del Sudan: 5 quilograms de llavor.

Les quantitats esmentades anteriorment s’han de subministrar en els casos en què la 
inscripció se sol·liciti amb la finalitat d’incloure la varietat a la Llista de varietats comercials, 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 37  Dissabte 12 de febrer de 2011  Secc. I. Pàg. 38

i s’ha d’indicar el pes de mil llavors i la capacitat germinativa, que en el cas de les varietats 
i components hereditaris de blat de moro no pot ser inferior al 80 per cent; aquestes 
quantitats es refereixen a llavors viables.

4. Dates límit de lliurament del material.–La data límit de lliurament del material és en 
tots els casos, per a cada campanya, l’1 de febrer.

5. Criteris d’avaluació.–Els estudis més importants que s’han de portar a terme per 
determinar el valor agronòmic o d’utilització s’han de referir fonamentalment a:

Rendiment.
Resistència als organismes nocius.
Comportament respecte a factors de l’entorn físic.
Característiques qualitatives.

Es consideren, almenys, característiques fonamentals per apreciar la qualitat d’una 
varietat les següents per a les diferents espècies:

Blat de moro: contingut en proteïnes, carotè, midó i matèria seca en varietats 
farratgeres.

Melca: contingut en proteïnes, tanins i matèria seca en varietats farratgeres.
Melca del Sudan i híbrids de melca per melca del Sudan: contingut en matèria seca.

6. Protocols per als exàmens de distinció, homogeneïtat i estabilitat.–Les varietats de 
les espècies que s’esmenten a continuació que amb anterioritat a l’1 de gener de 2011 
hagin iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió al Registre de varietats comercials 
poden ser acceptades si compleixen les disposicions que estableixen aquests protocols 
d’examen o, si s’escau, els protocols d’examen que estaven en vigor en iniciar-se l’examen 
tècnic.

Espècies que compleixen les directrius d’examen de l’OCVV:

Nom científic Denominació comuna Protocol

Zea mays L. Blat de moro. TP 2/3 d’11-3-2010.

Espècies que compleixen les directrius d’examen de la UPOV:

Nom científic Denominació comuna Protocol

Sorghum bicolor L. Moench. Melca. TG/122/3 de 6-10-1989

ANNEX IV

Reglament tècnic d’inscripció de varietats d’espècies farratgeres, pradenques, 
cespitoses i lleguminoses de gra

1. Àmbit d’aplicació.–L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament comprèn totes les 
varietats de les espècies següents:

Agrostis blanca: Agrostis stolonifera L.
Agrostis tènue: Agrostis capillaris L.
Dàctil: Dactylis glomerata L.
Festuca alta: Festuca arundinacea Schreber.
Festuca de prat: Festuca pratensis Hudson.
Festuca rogenca: Festuca rubra L.
Gram de les Bermudes: Cynodon dactylon (L.)Pers.
Poa de prat: Poa pratensis L.
Raigràs híbrid: Lolium x boucheanum Kunth.
Raigràs anglès: Lolium perenne L.
Raigràs italià: Lolium multiflorum Lam.
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Alfals: Medicago sativa L.
Llobí groc: Lupinus luteus L.
Llobí blau: Lupinus angustifolius L.
Llobí blanc: Lupinus albus L.
Trepadella: Onobrychis viciifolia Scop.
Cigró: Cicer arietinum L.
Pèsol: Pisum sativum L. (partim).
Fava: Vicia faba L. (partim).
Llentia: Lens culinaris Medik.
Trèvol blanc: Trifolium repens L.
Trèvol subterrani: Trifolium subterraneum L.
Trèvol de prat: Trifolium pratense L.
Veça comuna: Vicia sativa L.
Veça vellosa: Vicia villosa Roth.
Moreu: Vicia narbonensis L.
Erb: Vicia ervilia (L.) Willd.
Enclova: Hedysarum coronarium L.

2. Dates límit de presentació de sol·licituds d’inscripció.–Les dates límit de presentació 
de les sol·licituds per a cada campanya són les següents:

Alfals: 1 de gener.
Agrostis, dàctil, festuques, gram de les Bermudes, poa, raigràs i trèvols: 1 de juny.
Llobins, moreu, trepadella, cigró, pèsol farratger, faves farratgeres, llenties, veces, 

erbs i enclova: 1 d’agost.

3. Material necessari per als assajos.–Amb objecte de portar a terme els assajos i 
determinacions que es preveuen en el Reglament general s’ha de subministrar en els 
magatzems de l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària, situats a 
l’av. Padre Huidobro, s/n, a la carretera d’A Coruña, km 7,500 (28023 Madrid), el material 
següent per a cada varietat sol·licitada, excepte el material d’identificació de les espècies 
de cigró i llobins que s’han de lliurar al Centre de Llavors de l’INIA, plaça d’España, sector 
3, 41013 Sevilla.

Per a assajos d’identificació (només el primer any, llavors sense tractar):

Alfals, agrostis, dàctil, festuques, gram de les Bermudes, poa, raigràs i trèvols: 1 
quilogram de llavor.

Llobins, cigrons, llenties i erb: 5 quilograms de llavor.
Trepadella i enclova: 2 quilograms de llavor.
Moreu, veces, pèsol farratger i faves farratgeres: 3 quilograms de llavor.

Per a assajos de valor agronòmic (anualment, llavor tractada):

Alfals, agrostis, dàctil, festuques, gram de les Bermudes, poa, raigràs i trèvols: 2 quilos 
de llavor.

Trepadella, erb i enclova: 15 quilograms de llavor.
Llobins, moreu, cigrons i veces: 25 quilograms de llavor.
Llenties: 20 quilograms de llavor.
Pèsol farratger i faves farratgeres: 40 quilograms de llavor.

4. Dates límit de lliurament del material.–Les dates límit de lliurament de material per 
a cada campanya i espècie són les següents:

Alfals: 1 de febrer.
Agrostis, dàctil, festuques, gram de les Bermudes i poa, trèvols i raigràs: 1 de juliol.
Llobins, trepadella, cigrons, pèsol farratger, faves farratgeres, moreu, llenties, veces, 

erbs i enclova: 1 de setembre.
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5. Criteris d’avaluació.–Els estudis més importants a portar a terme per determinar el 
valor agronòmic o d’utilització s’han de referir fonamentalment al:

Rendiment.
Resistència als organismes nocius.
Comportament respecte a factors de l’entorn físic.
Característiques qualitatives.

Es consideren, almenys, com a característiques fonamentals per apreciar la qualitat 
d’una varietat les següents per a les diferents espècies:

Alfals: contingut en matèria seca, proteïnes i carotè.
Dàctil, trepadella, festuques, raigràs, enclova i trèvols: contingut en matèria seca i 

proteïnes.
Erbs: contingut en proteïnes i alcaloides
Cigrons: contingut en alcaloides i proteïnes
Llobins: contingut en proteïnes, greix i alcaloides.
Moreu i veces: contingut en matèria seca i proteïnes.
Llenties, pèsols i faves: contingut en proteïnes.
Varietats cespitoses: la finor de les fulles, densitat de la gespa, persistència i resistència 

al fred i a la calor, segons comportament hivernal i al trepig.

6. Protocols per als exàmens de distinció, homogeneïtat i estabilitat.–Les varietats de 
les espècies que se citen a continuació, que amb anterioritat a l’1 de gener de 2011 hagin 
iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió en el Registre de varietats comercials, 
poden ser acceptades si compleixen les disposicions establertes en aquests protocols 
d’examen o, si s’escau, en els protocols d’examen que estaven en vigor en iniciar-se 
l’examen tècnic.

Espècies que compleixen les directrius d’examen de l’OCVV:

Nom científic Denominació comuna Protocol

Pisum sativum L. Pèsol farratger. TP 7/2 d’11-3-2010.

Espècies que compleixen les directrius d’examen de la UPOV:

Nom científic Denominació comuna Protocol

Agrostis estolonifera L. Agrostis blanca. TG/30/6 de 12-10-1990.
Agrostis capillaris L. Agrostis tènue o comuna. TG/30/6 de 12-10-1990.
Medicago sativa L. Alfals. TG/6/5 de 6-4-2005.
Lupinus albus L. Llobí blanc. TG/66/4 de 31-3-2004.
Lupinus luteus L. Llobí groc. TG/66/4 de 31-3-2004.
Lupinus angustifolius L. Llobí blau. TG/66/4 de 31-3-2004.
Dactylis glomerata L. Dàctil. TG/31/8 de 17-4-2002.
Festuca arundinacea Schreber. Festuca alta. TG/39/8 de 17-4-2002.
Festuca pratensis Huds. Festuca de prat. TG/39/8 de 17-4-2002.
Festuca rubra L. Festuca rogenca. TG/67/5 de 5-4-2006.
Poa pratensis L. Poa dels prats. TG/33/6 de 12-10-1990.
Lolium multiflorum Lam. Raigràs italià. TG/4/8 de 5-4-2006.
Lolium perenne. Raigràs anglès. TG/4/8 de 5-4-2006.
Lolium x boucheanum Kunth. Raigràs híbrid. TG/4/8 de 5-4-2006.
Trifolium pratense L. Trèvol de prat. TG/5/7 de 4-4-2001.
Trifolium repens L. Trèvol blanc. TG/38/7 de 9-4-2003.
Trifolium subterraneum L. Trèvol subterrani. TG/170/3 de 4-4-2001.
Vicia faba L. Fava farratgera. TG/8/6 de 17-4-2002.
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Nom científic Denominació comuna Protocol

Vicia sativa L. Veça comuna. TG/32/6 de 21-10-1988.
Cicer arietinum L. Cigró. TG/143/4 de 6-4-2005.
Lens culinaris medik. Llentia. TG/21/01 de 9-4-2003.

ANNEX V

Reglament tècnic d’inscripció de varietats de cascall, cotó, cànem, safranó, colza, 
gira-sol, lli i soia

1. Àmbit d’aplicació.–L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament comprèn totes les 
varietats de les espècies següents:

Cascall: Papaver somniferum L.
Cotó: Gossypium spp.
Cànem: Cannabis sativa L.
Safranó: Carthamus tinctorius L.
Colza: Brassica napus L. (partim)
Gira-sol: Helianthus annus L.
Lli: Linum usitatissimum L.
Soia: Glycine max (L.) Merrill

2. Dates límit de presentació de sol·licituds d’inscripció.–Les dates límit de presentació 
de les sol·licituds per a cada campanya són les següents:

Cascall: 1 d’agost.
Cotó: 1 de gener.
Cànem: 1 de febrer.
Safranó: 1 de desembre.
Colza: 1 d’agost.
Gira-sol: 1 de desembre.
Lli: 1 de desembre.
Soia: 1 de gener.

Amb objecte de portar a terme els assajos i determinacions que preveu el Reglament 
general, s’ha de subministrar en els magatzems de l’Institut Nacional de Recerca i 
Tecnologia Agrària i Alimentària, situats a l’av. Padre Huidobro a la carretera d’A Coruña, 
km 7,500 (28040 Madrid), el material següent per a cada varietat sol·licitada, excepte el 
material d’identificació de gira-sol que han de lliurar al Centre de Llavors de l’INIA, plaça 
d’España, sector 3, 41013 Sevilla.

3. Material necessari per als assajos.

Assajos d’identificació (només el primer any, llavor sense tractar):
Cascall: 100 grams de llavor.
Cotó: 5 quilograms de llavor.
Cànem: 1 quilogram de llavor sense tractar de la varietat i 50 grams de cada component, 

en el cas de varietats híbrides.
Safranó: 1 quilogram de llavor.
Colza híbrida i associacions:

a) Components hereditaris (línies pures, pol·linitzadors i híbrids simples fundacionals): 
300 grams.

b) Varietats comercials híbrides i no híbrides: Un quilogram.
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Gira-sol:

a) Components hereditaris (híbrids simples fundacionals, línies androestèrils «A» i 
línies restauradores «R»): 500 grams

b) Línia mantenidora «B»: 100 grams de llavor, llevat quan s’utilitzi com a pol·linitzadora 
per a l’obtenció d’híbrids fundacionals, cas en què han d’enviar 500 gr. de llavor.

c) Híbrids comercials i varietats de fecundació lliure: 2 quilograms de llavor.

Lli: 3 quilograms de llavor.
Soia: 5 quilograms de llavor.

Quan se sol·liciti la inscripció d’una varietat híbrida o sintètica, és obligatori el lliurament 
del material corresponent de tots els components hereditaris que hi intervinguin, així com 
de la mateixa varietat, i s’ha d’identificar per a cada un dels components hereditaris si es 
tracta o no de material de domini públic i, en qualsevol cas, el seu origen.

No és necessari lliurar el component o components hereditaris d’una varietat híbrida o 
sintètica, llevat de petició expressa, si ja van ser subministrats pel mateix sol·licitant a 
l’OEVV, per al seu assaig en el Registre de varietats comercials o en el Registre de varietats 
protegides.

Assajos de valor agronòmic (anualment):

Cascall: 200 grams de llavor.
Cotó: 10 quilograms de llavor.
Cànem: 5 quilograms de llavor.
Safranó: 12 quilograms de llavor.
Colza i associacions:

a) Varietats comercials híbrides i no híbrides: 3 quilograms de llavor.
b) Associacions: 3 quilograms de llavor, lliurant separadament, amb tractament de 

color diferent, la varietat híbrida androestèril i el pol·linitzador.

Gira-sol: 5 quilograms de llavor.
Lli: 10 quilograms de llavor.
Soia: 15 quilograms de llavor.

4. Dates límit de lliurament del material.–Les dates límit de lliurament de material per 
a cada campanya i espècie són les següents:

Cascall: 1 de setembre.
Cotó: 1 de febrer.
Cànem: 1 de març.
Safranó: 1 de gener.
Colza: 15 d’agost.
Gira-sol: 1 de gener.
Lli: 1 de gener.
Soia: 1 de febrer.

5. Criteris d’avaluació.–Els estudis més importants a portar a terme per determinar el 
valor agronòmic o d’utilització es refereixen fonamentalment al:

Rendiment.
Resistència als organismes nocius.
Comportament respecte a factors de l’entorn físic.
Característiques qualitatives.

Es consideren, almenys, com a característiques fonamentals per apreciar la qualitat 
d’una varietat, les següents per a les diferents espècies:

Safranó: contingut en oli i en proteïnes amb el gra sense espellofar.
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Colza: contingut en oli, proteïnes del tortó, glucosinolats i àcid erúcic.
Gira-sol: contingut en oli i en proteïnes del tortó.
Soia: contingut en oli i contingut i qualitat de les proteïnes.
Cotó: característiques de la fibra.
Cànem: contingut en escorça, característiques de la fibra i contingut en THC. La 

determinació quantitativa del contingut en THC s’ha d’efectuar seguint el mètode analític 
que especifica l’annex I del Reglament 796/2004, pel qual s’estableixen disposicions per a 
l’aplicació de la condicionalitat, la modulació i el sistema integrat de gestió i control previstos 
en el Reglament (CE) núm. 1782/2003 del Consell pel qual s’estableixen disposicions 
comunes aplicables als règims d’ajuda directa en el marc de la política agrícola comuna i 
s’instauren determinats règims d’ajuda als agricultors.

Lli: característiques de la fibra i contingut en oli.
Cascall: contingut en alcaloides.

No poden ser objecte d’inscripció en el Registre de varietats comercials les varietats 
de colza amb més del 2 per cent i menys del 39 per cent de contingut d’àcid erúcic del total 
d’àcids grassos. El contingut en glucosinolats no pot excedir els 18 micromols.

Les varietats de cànem que superin el 0,2 per cent de contingut en THC no poden ser 
objecte d’inscripció en el Registre de varietats comercials, d’acord amb el que estableix el 
Reglament de la Comissió 796/2004.

6. Protocols per als exàmens de distinció, homogeneïtat i estabilitat.–Les varietats de 
les espècies que se citen a continuació, que amb anterioritat a l’1 de gener de 2011 hagin 
iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió al Registre de varietats comercials, 
poden ser acceptades si compleixen les disposicions establertes en aquests protocols 
d’examen o, si s’escau, en els protocols d’examen que es trobaven en vigor en iniciar-se 
l’examen tècnic.

Espècies que compleixen les directrius d’examen de l’OCVV:

Nom científic Denominació comuna Protocol

Brassica napus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colza . . . . . . . . . . . . . . . . TP 36/1 de 25.3.2004.
Helianthus annus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gira-sol . . . . . . . . . . . . . . . TP 81/1 de 31.10.2002.
Linum usitatissimum L. . . . . . . . . . . . . . . . Lli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TP 57/1 de 21.3.2007.

Espècies que compleixen les directrius d’examen de la UPOV:

Nom científic Denominació comuna Protocol

Papaver somniferum L. . . . . . . . . . . . . . . Cascall . . . . . . . . . . . . . . . TG/166/3 de 24.3.1999.
Carthamus tinctorius L.. . . . . . . . . . . . . . . Safranó o càrtam . . . . . . . TG/134/3 de 12.10.1990.
Gossypium spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cotó . . . . . . . . . . . . . . . . . TG/88/6 de 4.4.2001.
Glycine max L. Merrill . . . . . . . . . . . . . . . . Soia . . . . . . . . . . . . . . . . . TG/80/6 d’1.4.1998.

ANNEX VI

Reglament tècnic d’inscripció de varietats de patata

1. Àmbit d’aplicació.–L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament comprèn totes les 
varietats de patata que puguin tenir una utilització econòmica en l’agricultura o indústria.

2. Dates límit de presentació de sol·licituds d’inscripció.–Les dates límit de presentació 
de les sol·licituds per a cada campanya són:

a) Per a varietats de conreu a primera sembra (extra primerenca i primerenca): abans 
del 20 de setembre.

b) Per a varietats de conreu a segona sembra (estació mitjana i tardana): abans de 
l’1 de gener.
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3. Material necessari per als assajos.

Assajos d’identificació: 220 tubercles sense tractar.
Assajos de valor agronòmic o d’utilització: 300 kg de tubercles tractats.
En els dos casos, el calibre dels tubercles subministrats està comprès entre 32 i 50 

mil·límetres.

4. Dates límit de lliurament del material.–Les dates límit de lliurament del material per 
a cada campanya són les següents:

Per a varietats de conreu a primera sembra (extra primerenca i primerenca): abans del 
20 d’octubre.

Per a varietats de conreu a segona sembra (estació mitjana i tardana): abans de l’1 de 
febrer.

5. Criteris d’avaluació.–Els estudis més importants a portar a terme per determinar el 
valor agronòmic o d’utilització es refereixen fonamentalment al:

Rendiment.
Resistència als organismes nocius.
Comportament respecte a factors de l’entorn físic.
Característiques qualitatives.

Es consideren almenys com a característiques fonamentals per apreciar la qualitat 
d’una varietat les següents:

Qualitat culinària o aprofitament industrial.
Homogeneïtat dels tubercles
Profunditat dels ulls.

6. Protocols per als exàmens de distinció, homogeneïtat i estabilitat.–Les varietats de 
les espècies que se citen a continuació, que amb anterioritat a l’1 de gener de 2011, hagin 
iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió al Registre de varietats comercials, 
poden ser acceptades si compleixen les disposicions que estableixen en aquests protocols 
d’examen o, si s’escau, en els protocols d’examen que estaven en vigor en iniciar-se 
l’examen tècnic.

Espècies que compleixen les directrius d’examen de l’OCVV:

Nom científic Denominació comuna. Protocol.

Solanum tuberosum L. Patata TP 23/2 d’1.12.2005.

ANNEX VII

Reglament tècnic d’inscripció de varietats d’espècies hortícoles

1.–Àmbit d’aplicació.–L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament comprèn totes les 
varietats de les espècies següents:

Albergínia: Solanum melongena L.
All: Allium sativum L.
Api: Apium graveolens L.
Api-rave: Apium graveolens L.
Blat de moro dolç: Zea mays L. (partim)
Blat de moro per a crispetes: Zea mays L. (partim)
Bleda: Beta vulgaris L.
Borratja: Borrago officinalis L.
Bròcoli o bròquil: Brassica oleracea L.
Canonge o herba dels canonges: Valerianella locusta (L.) Laterr.
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Carbassa: Cucurbita maxima Duchesne
Carbassa de cabell d’àngel: Cucurbita ficifolia.
Carbassa de pelegrí: Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
Carbassa moscada: Cucurbita moschata Dush.
Carbassó: Cucurbita pepo L.
Card: Cynara cardunculus L.
Carxofa: Cynara cardunculus L.
Ceba i escalunya: Allium cepa L (grup Cepa)
Ceballot: Allium fistulosum L.
Cerfull: Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Cibulet: Allium schoenoprasum L.
Cogombre: Cucumis sativus L.
Cogombret: Cucumis sativus L.
Col arrissada: Brassica oleracea L.
Col de Brussel·les: Brassica oleracea L.
Col de cabdell: Brassica oleracea L.
Col de la Xina: Brassica rapa L.
Col farratgera o col: Brassica oleracea L.
Coliflor: Brassica oleracea L.
Colinap: Brassica napus L. var napobrassica L. Reich
Colrave: Brassica oleracea L.
Enciam: Lactuca sativa L.
Endívia: Cichorium intybus L.
Escalunya: Allium cepa L. (grup Aggregatum)
Escarola fulla arrissada: Cichorium endivia L.
Escarola fulla llisa: Cichorium endivia L.
Espàrrec: Asparagus officinalis L.
Espinac: Spinacia oleracea L.
Estirabec: Pisum sativum L. (partim)
Fava: Vicia faba L. (partim)
Fonoll: Foeniculum vulgare Miller
Híbrids interespecífics del gènere Cucurbita:
Híbrids interespecífics del gènere Lycopersicon:
Julivert: Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Llombarda: Brassica oleracea L.
Meló: Cucumis melo L.
Mongeta de mata baixa: Phaseolus vulgaris L.
Mongeta de penjar: Phaseolus vulgaris L.
Mongeta vermella o mongeta d’Espanya: Phaseolus coccineus L.
Nap: Brassica rapa L.
Pastanaga de taula: Daucus carota L.
Pebrot: Capsicum annuum L.
Pèsol gra llis rodó: Pisum sativum L. (partim)
Pèsol gra rugós: Pisum sativum L. (partim)
Porro: Allium porrum L.
Rave d’hivern o rave negre: Raphanus sativus L.
Rave o ravenet: Raphanus sativus L.
Remolatxa de taula: Beta vulgaris L.
Ruibarbre: Rheum rhabarbarum L.
Salsifí blanc: Tragopogon porrifolium L.
Salsifí negre o escurçonera: Scorzonera hispanica L.
Síndria: Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Tomàquet: Lycopersicon esculentum Mill.
Xicoira industrial: Cichorium intybus L.
Xicoira silvestre o xicoira italiana: Cichorium intybus L.
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2. Dates límit de presentació de sol·licituds d’inscripció.–Les dates límit de presentació 
de les sol·licituds per a cada campanya són les següents:

1 de gener: espàrrec, blat de moro dolç i blat de moro per a crispetes.
1 de febrer: albergínia i mongetes.
1 de març: bleda, xicoira industrial i silvestre, api, borratja, bròquil, carbassó, carbassa, 

card, col de Brussel·les, col arrissada, col farratgera o col, col de cabdell xinesa, coliflor, 
colinap, colrave, endívia, escarola, fonoll, llombarda, rave i ravenet, remolatxa de taula, col 
de cabdell, salsifí, pastanaga, híbrids interespecífics del gènere Cucurbita.

1 d’abril: nap, julivert i espinac.
1 de maig: carxofa.
1 de juny: ceba primerenca, ceballot, cibulet, híbrids interespecífics del gènere 

Lycopersicon, enciam, meló, cerfull, cogombre, pebrot i tomàquet.
1 d’agost: all, pèsol i fava.
1 de novembre: ceba tardana, xirivia, enciam, meló, cogombre, pebrot, porro, síndria i 

tomàquet.

3. Material necessari per a assajos (llavor sense tractar, enviament només primer 
any excepte all). Els components hereditaris s’han d’estudiar amb la sol·licitud prèvia.

Albergínia: 20 grams.
All: 75 caps.
Api: 15 grams.
Blat de moro dolç i crispetes: 500 grams, per a híbrids i components hereditaris.
Bleda: 200 grams.
Borratja: 250 grams.
Bròquil: 60 grams.
Carbassa de pelegrí: 800 grams.
Carbassa moscada: 800 grams.
Carbassa: 800 grams.
Carbassó: 600 grams.
Card: 100 grams.
Carxofa: 60 grams o 120 soques.
Ceba: 100 grams.
Ceballot: 100 grams.
Cerfull: 50 grams.
Cibulet: 100 grams.
Cogombre: 70 grams.
Col arrissada: 60 grams.
Col de Brussel·les: 60 grams.
Col de cabdell xinesa: 60 grams.
Col de cabdell: 60 grams.
Col farratgera o col: 60 grams.
Coliflor: 60 grams.
Colinap: 60 grams.
Colrave: 60 grams.
Enciam: 70 grams.
Endívia: 60 grams.
Escarola: 50 grams.
Espàrrec: 125 grams de llavor.
Espinac: 300 grams.
Faves: 3 quilograms.
Fonoll: 50 grams.
Híbrids interespecífics del gènere Cucurbita: 800 grams.
Híbrids interespecífics del gènere Lycopersicon: 20 grams.
Julivert: 25 grams.
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Llombarda: 60 grams.
Meló: 150 grams.
Mongetes vermelles: 5 quilograms.
Mongetes: 3 quilograms.
Nap: 300 grams.
Pastanaga: 50 grams.
Pebrot: 45 grams.
Pèsol: 3 quilograms.
Porro: 50 grams.
Rave i ravenet: 150 grams.
Remolatxa de taula: 200 grams.
Salsifí blanc: 50 grams.
Salsifí negre o escurçonera: 50 grams.
Síndria: 150 grams.
Tomàquet: 20 grams.
Xicoires: 100 grams.
Xirivia: 50 grams.

4. Dates límit de lliurament del material.–Les dates límit de lliurament de material per 
a cada campanya i espècie són les següents:

1 de febrer: espàrrec, blat de moro dolç i blat de moro per a crispetes.
1 de març: albergínia i mongetes.
1 d’abril: bleda, xicoira industrial i silvestre, api, borratja, bròquil, carbassó, carbassa, 

card, col de Brussel·les, col arrissada, col farratgera o col, col de cabdell xinesa, coliflor, 
colinap, colrave, endívia, escarola, fonoll, llombarda, rave i ravenet, remolatxa de taula, col 
de cabdell, salsifí, pastanaga, híbrids interespecífics del gènere Cucurbita.

1 de maig: nap, julivert i espinac.
1 de juny: carxofa.
1 de juliol: ceba primerenca, ceballot, cibulet, híbrids interespecífics del gènere 

Lycopersicon, enciam, meló, cerfull, cogombre, pebrot i tomàquet.
1 de setembre: all, pèsol i fava.
1 de desembre: ceba tardana, xirivia, enciam, meló, cogombre, pebrot, porro, síndria i 

tomàquet.

5. Protocols per als exàmens de distinció, homogeneïtat i estabilitat.–Les varietats de 
les espècies que se citen a continuació, que amb anterioritat a l’1 de gener de 2011 hagin 
iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió en el Registre de varietats comercials, 
poden ser acceptades si compleixen les disposicions establertes en aquests protocols 
d’examen o, si s’escau, en els protocols d’examen que estaven en vigor en iniciar-se 
l’examen tècnic.

Espècies que compleixen les directrius d’examen de l’OCVV:

Nom científic Nom comú Protocol

Cichorium intybus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Xicoira industrial . . . . . . . . TP 172/2 d’1.12.2005.
Cichorium intybus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Xicoira silvestre . . . . . . . . TP 173/1 de 25.3.2004.
Allium sativum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TP 162/1 de 25.3.2004.
Cynara cardunculus L. . . . . . . . . . . . . . . . Carxofa i card . . . . . . . . . . TP 184/1 de 25.3.2004.
Apium graveolens L.. . . . . . . . . . . . . . . . . Api . . . . . . . . . . . . . . . . . . TP 82/1 de 13.3.2008.
Apium graveolens L.. . . . . . . . . . . . . . . . . Api-rave . . . . . . . . . . . . . . TP 74/1 de 13.3.2008.
Solanum melongena L.. . . . . . . . . . . . . . . Albergínia . . . . . . . . . . . . . TP 117/1 de 13.3.2008.
Brassica oleracea L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bròcoli o bròquil . . . . . . . . TP 151/2 de 21.3.2007.
Cucurbita pepo L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carbassó . . . . . . . . . . . . . TP 119/1 de 25.3.2004.
Valerianella locusta (L.) Laterr.. . . . . . . . . Canonge o herba dels 

canonges. . . . . . . . . . . .
TP 75/2 de 21.3.2007.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 37  Dissabte 12 de febrer de 2011  Secc. I. Pàg. 48

Nom científic Nom comú Protocol

Allium cepa L. (var. Cepa) . . . . . . . . . . . . Ceba. . . . . . . . . . . . . . . . . TP 46/2 d’1.4.2009.
Allium cepa L. (var. Aggregatum) . . . . . . .
Alium fistulosum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alium schoenoprasum L. . . . . . . . . . . . . .
Beta vulgaris L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Escalunya  . . . . . . . . . . . .
Ceballot . . . . . . . . . . . . . .
Cibulet . . . . . . . . . . . . . . .
Remolatxa de taula. . . . . .

TP 46/2 d’1.4.2009
TP 161/1 d’11.3.2003
TP 198/1 d’1.4.2009
TP 60/1/ d’1.4.2009.

Brassica oleracea L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Col de Brussel·les. . . . . . . TP 54/2 d’1.12.2005.
Brassica rapa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Col de Xina. . . . . . . . . . . . TP 105/1 de 13.3.2008.
Brassica oleracea L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Col arrissada, col de 

cabdell i llombarda . . . . TP 48/2 d’1.12.2005.
Brassica oleracea L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Coliflor . . . . . . . . . . . . . . . TP 45/2 d’11.3.2010.
Brassica oleracea L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Colirave . . . . . . . . . . . . . . TP 65/1 de 25.3.2004.
Cichorium endivia L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Escarola i endívia . . . . . . . TP 118/2 d’1.12.2005.
Asparagus officinalis L.. . . . . . . . . . . . . . . Espàrrec . . . . . . . . . . . . . . TP 130/1 de 27.3.2002.
Spinacia oleracea L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Espinac. . . . . . . . . . . . . . . TP 55/2 d’11.3.2010.
Pisum sativum L. (partim). . . . . . . . . . . . . Pèsol de gra rugós, pèsol de 

gra llis rodó i estirabec. . . TP 7/2 d’11.3.2010.
Vicia faba L. (partim) . . . . . . . . . . . . . . . . Fava . . . . . . . . . . . . . . . . . TP Broadbean/1 de 

25.3.2004.
Foeniculum vulgare Mill.. . . . . . . . . . . . . . Fonoll . . . . . . . . . . . . . . . . TP 183/1 de 25.3.2004.
Phaseolus vulgaris L. . . . . . . . . . . . . . . . . Mongeta de mata baixa i 

mongeta de penjar . . . . TP 12/3 d’1.4.2009.
Phaseolus coccineus L. . . . . . . . . . . . . . . Mongeta vermella . . . . . . . TP 9/1 de 21.3.2007.
Lactuca sativa L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enciam . . . . . . . . . . . . . . . TP 13/4 d’1.4.2009.
Zea mays L. (partim) . . . . . . . . . . . . . . . . Blat de moro dolç i blat de 

moro per a crispetes . . . TP 2/3 d’11.3.2010.
Cucumis melo L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meló . . . . . . . . . . . . . . . . . TP 104/2 de 21.3.2007.
Cucumis sativus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cogombre i cogombrets . . TP 61/2 de 13.3.2008.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. 

W. Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julivert . . . . . . . . . . . . . . . TP 136/1 de 21.3.2007.
Capsicum annuum L. . . . . . . . . . . . . . . . . Pebrot . . . . . . . . . . . . . . . . TP 76/2 de 21.3.2007.
Allium porrum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porro. . . . . . . . . . . . . . . . . TP 85/2 d’1.4.2009.
Raphanus sativus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rave i ravenet . . . . . . . . . TP 64/1 de 27.3.2002.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et 

Nakai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Síndria . . . . . . . . . . . . . . . TP 142/1 de 21.3.2007.
Lycopersicon lycopersicum . . . . . . . . . . . Tomàquet . . . . . . . . . . . . . TP 44/3 de 21.3.2007.
Daucus carota L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastanaga de taula. . . . . . TP 49/3 de 13.3.2008.

Espècies que compleixen les directrius d’examen de la UPOV:

Nom científic Nom comú Protocol

Beta vulgaris L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bleda . . . . . . . . . . . . . . . . TG/116/4 de 31.3.2004
Brassica napus L. var. napobrassica L. 

Rchb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colinap . . . . . . . . . . . . . . . TG/89/6 Rev. 4.4.2001 + 
1.4.2009

Cichorium intybus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Xicoira industrial o italiana TG/172/4 de 6.4.2005
Cucúrbita maxima L. Duchesne . . . . . . . . Carbassa . . . . . . . . . . . . . TG/155/4Rev 28.3.2007 + 

1.4.2009
Brassica oleracea L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Col farratgera o col . . . . . . TG/90/6 de 31.3.2004
Scorzonera hispanica L. . . . . . . . . . . . . . . Escurçonera o salsifí negre. TG/116/4 de 24.10.2010
Brassica rapa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nap. . . . . . . . . . . . . . . . . . TG/37/10 de 4.4.2001
Raphanus sativus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rave d’hivern o rave negre. TG/63/6 de 24.3.1999
Rheum rhabarbum L. . . . . . . . . . . . . . . . . Ruibarbre . . . . . . . . . . . . . TG/62/6 de 24.3.1999
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ANNEX VIII

Reglament tècnic d’inscripció de varietats de vinya

1. Àmbit d’aplicació.–L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament comprèn totes les 
espècies amb varietats cultivades del gènere botànic Vitis, així com els seus híbrids 
interespecífics i intervarietals.

2. Data límit de presentació de sol·licituds d’inscripció.–La data límit de presentació 
de les sol·licituds per a cada campanya és, per a qualsevol varietat, l’1 de desembre.

3. Material necessari per als assajos.

15 barbats, en el cas de patrons.
15 plantes empelts sobre patró 110 Richter, en el cas de varietats viníferes o de taula.

Aquest material ha de tenir un vigor adequat que n’asseguri la viabilitat i ha de complir 
les següents condicions:

Sanitat:

Plantes visiblement sanes i lliures de malalties transmissibles.
Acompanyades d’un certificat d’anàlisi serològica de laboratori autoritzat, amb resultat 

negatiu per a les virosis fixades en el Reglament tècnic de control i certificació de plantes 
de viver de vinya per a la categoria certificada.

Tractaments:

No ha d’haver estat objecte de tractament químic no autoritzat. Si ha estat tractada 
s’ha d’informar en detall dels tractaments i productes utilitzats.

No ha de provenir directament d’un tractament de termoteràpia llevat que s’hagi sotmès 
a una comprovació prèvia d’adequació amb el material original.

Mètode de producció: el material de la mostra no s’ha d’haver obtingut mitjançant la 
tècnica «in vitro».

Etiquetatge: el conjunt d’una mostra ha d’anar precintada en el seu conjunt o en cas 
contrari de manera individual, i ha de portar una etiqueta identificativa amb les dades 
següents:

Espècie.
Varietat.
Sol·licitant.
Clon, si s’escau.

Importacions: el material procedent d’un altre país ha de complir totes les formalitats 
duaneres i fitosanitàries en vigor.

4. Data límit de lliurament del material.–La data límit de lliurament de material és 
entre el dia 10 de gener i 10 febrer de cada any.

5. Criteris d’avaluació.–La durada de l’assaig és d’almenys dos períodes de 
fructificació en cicles independents de conreu.

Els assajos s’han de portar a terme en una sola localització.
Cada examen ha d’incloure 10 soques.

6. Protocols per als exàmens de distinció, homogeneïtat i estabilitat.–Espècie que 
compleix la directriu d’examen de l’OCVV:

Nom científic Denominació comuna Protocol

Vitis vinifera L. Vinya TP/50/1 de 6.11.2003
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ANNEX IX

Reglament tècnic d’inscripció de varietats d’espècies fruiters de pinyol i llavor

1. Àmbit d’aplicació.–L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament comprèn totes les 
varietats de les espècies següents:

Albercoquer: Prunus armeniaca L.
Ametller: Prunus amygdalus Batsch.
Ametller x presseguer: Prunus amygdalus Batsch. X Prunus persica (L.) Batsch
Cirerer: Prunus avium L. /Prunus cerasus L./ i híbrids
Perera: Pyrus communis L.
Pomera: Malus domestica Borkh.
Presseguer: Prunus persica (L.) Batsch.
Prunera europea: Prunus domestica L.
Prunera japonesa: Prunus salicina Lindl.
Patrons gènere Cydonia i els seus híbrids.
Patrons gènere Malus i els seus híbrids.
Patrons gènere Prunus i els seus híbrids.
Patrons gènere Pyrus i els seus híbrids.

2. Dates límit de presentació de sol·licituds d’inscripció.–Les dates límit de presentació 
de sol·licituds són les següents:

Albercoquer: 1 de novembre.
Ametller: 1 de novembre.
Ametller x presseguer: 1 de desembre.
Cirerer: 1 de desembre.
Perera: 1 de desembre.
Pomera: 1 de desembre.
Presseguer (varietats primerenques): 1 de novembre.
Presseguer (varietats mitjanes i tardanes): 1 de desembre.
Prunera europea: 1 de desembre.
Prunera japonesa: 1 de novembre.
Patrons gènere Cydonia i els seus híbrids: 1 de desembre.
Patrons gènere Malus i els seus híbrids: 1 de desembre.
Patrons gènere Prunus i els seus híbrids: 1 de desembre.
Patrons gènere Pyrus i els seus híbrids: 1 de desembre.

3. Material necessari per als assajos.–El material necessari per a assajos només 
s’ha d’enviar el primer any.

Albercoquer: 9 arbres empeltats d’un any sobre patró clonal Adesoto101.
Ametller: 9 plantes empeltades d’un any sobre patró clonal GF677.
Ametller x presseguer: 15 plançons autoarrelats.
Cirerer: 9 plantes empeltades d’un any sobre patró clonal Santa Lucía 64 (SL 64).
Perera: varietats obtingudes per encreuament, 9 plantes empeltades d’un any sobre 

patró clonal codonyer BA 29 i en cas d’incompatibilitat sobre perera Mantecosa Hardy.
Varietats obtingudes per mutació, 15 plantes en les mateixes condicions que 

l’anterior.
Pomera: varietats obtingudes per encreuament, 10 plantes empeltades d’un any sobre 

patró clonal M 9.
Varietats obtingudes per mutació, 15 plantes empeltades d’un any sobre patró clonal 

M 26.
Presseguer: 9 plantes empeltades d’un any sobre patró clonal GF 677.
Prunera europea: 10 plantes empeltades d’un any sobre patró clonal San Julián A.
Prunera japonesa: 9 plantes empeltades d’un any sobre patró clonal Mariana 26-64.
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Patrons gènere Cydonia i els seus híbrids: 25 plançons autoarrelats.
Patrons gènere Malus i els seus híbrids: 25 plançons autoarrelats.
Patrons gènere Prunus i els seus híbrids: 15 plançons autoarrelats.
Patrons gènere Pyrus i els seus híbrids: 25 plançons autoarrelats.

4. Dates de lliurament de material.–Les dates límit de lliurament de material són les 
següents:

Albercoquer: de l’1 de desembre al 31 de gener.
Ametller: del 10 de gener al 10 de febrer.
Ametller x presseguer: del 10 de gener al 15 de febrer.
Cirerer: del 10 de gener al 15 de febrer.
Perera: del 10 de gener al 10 de febrer.
Pomera: del 10 de gener al 28 de febrer.
Presseguer (varietats primerenques): de l’1 de desembre al 31 de gener.
Presseguer (varietats mitjanes i tardanes): del 10 de gener al 10 de febrer.
Prunera europea: del 10 de gener al 28 de febrer.
Prunera japonesa: de l’1 de desembre a l’1 de gener.
Patrons gènere Cydonia i els seus híbrids: del 10 de gener al 10 de febrer.
Patrons gènere Malus i els seus híbrids: del 10 de gener al 10 de febrer.
Patrons gènere Prunus i els seus híbrids: del 10 de gener al 10 de febrer.
Patrons gènere Pyrus i els seus híbrids: del 10 de gener al 10 de febrer.

En cas que per algun accident quedi inutilitzat el material vegetal, el sol·licitant, amb el 
requeriment previ del Registre de varietats comercials, ha de procedir a fer-ne un nou 
enviament.

5. Criteris d’avaluació.–Les observacions s’han d’efectuar durant un mínim de dos 
anys de fructificació o de dos períodes vegetatius. Excepcionalment, aquestes es poden 
realitzar en arbres adults existents en plantacions ja establertes en el territori nacional.

6. Protocols per als exàmens de distinció, homogeneïtat i estabilitat.–Espècies que 
compleixen les directrius d’examen de l’OCVV:

Nom científic Nom comú Protocol

Prunus armeniaca L. . . . . . . . . . . . . . . . . Albercoquer . . . . . . . . . . . TP 070/2 de 13.3.2008.
Prunus avium L./Prunus cerasus L. . . . . . Cirerer. . . . . . . . . . . . . . . . TP 035/2 de 15.11.2006.
Prunus domestica L.. . . . . . . . . . . . . . . . . Prunera europea. . . . . . . . TP 041/1 de 6.11.2003.
Prunus salicina Lindl. . . . . . . . . . . . . . . . . Prunera japonesa . . . . . . . TP 084/1 de 6.11.2003.
Malus domestica Borkh. . . . . . . . . . . . . . . Pomera. . . . . . . . . . . . . . . TP 014/2 de 14.3.2006.
Prunus persica (L.) Batsch. . . . . . . . . . . . Presseguer . . . . . . . . . . . . TP 053/1 de 27.3.2003.
Patrons gènere Prunus i els seus híbrids –  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TP 187/1 de 13.3.2008.
Pyrus communis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perera. . . . . . . . . . . . . . . . TP 015/1 de 27.3.2003.

Espècies que compleixen les directrius d’examen de la UPOV:

Nom científic Denominació comuna. Protocol.

Prunus amygdalus Batsch Ametller TG 56/3 de 15.11.1978.

ANNEX X

Reglament tècnic d’inscripció de varietats d’espècies cítrics

1. Àmbit d’aplicació.–L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament comprèn totes les 
varietats de les espècies següents:

Aranger: Citrus paradisi Macf.
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Aranger gran: Citrus grandis Osbeck.
Llimera: Citrus aurantiifolia (Chistm. et Panz.) Sw./Citrus limetta Risso.
Llimoner: Citrus limon (L.) Burm. F.
Mandariner: Citrus reticulata Blanco/Citrus nobilis Lour./i híbrids.
Taronger: Citrus sinensis Osbeck/Citrus aurantium L.
Patrons gènere Poncirus i els seus híbrids.

2. Dates límit de presentació de sol·licituds d’inscripció.–Les dates límit de presentació 
de sol·licituds són les següents:

Aranger: 15 d’abril.
Aranger gran: 15 d’abril.
Llimera: 15 d’abril.
Llimoner: 15 d’abril.
Mandariner: 15 d’abril.
Taronger: 15 d’abril.
Patrons gènere Poncirus i els seus híbrids: 15 d’abril.

3. Material necessari per als assajos.–El material necessari per a assajos s’ha 
d’enviar només el primer any.

Aranger: 4 empelts de 6 a 10 mm de diàmetre, d’un any d’edat amb almenys 20 
gemmes útils.

Aranger gran: 4 empelts de 6 a 10 mm de diàmetre, d’un any d’edat amb almenys 20 
gemmes útils.

Llimera: 4 empelts de 6 a 10 mm de diàmetre, d’un any d’edat amb almenys 20 gemmes 
útils.

Llimoner: 4 empelts de 6 a 10 mm de diàmetre, d’un any d’edat amb almenys 20 
gemmes útils.

Mandariner: 4 empelts de 6 a 10 mm de diàmetre, d’un any d’edat amb almenys 20 
gemmes útils.

Taronger: 4 empelts de 6 a 10 mm de diàmetre, d’un any d’edat amb almenys 20 
gemmes útils.

Patrons gènere Poncirus i els seus híbrids: 4 empelts de 6 a 10 mm de diàmetre, d’un 
any d’edat amb almenys 20 gemmes útils.

El material vegetal a què es refereix l’apartat anterior ha de complir les condicions 
fitosanitàries que estableix el Reial decret 2071/1993, de 26 de novembre.

4. Dates de lliurament de material.–Les dates límit de lliurament de material són les 
següents:

Aranger: del 15 de maig al 30 de juny.
Aranger gran: del 15 de maig al 30 de juny.
Llimera: del 15 de maig al 30 de juny.
Llimoner: del 15 de maig al 30 de juny.
Mandariner: del 15 de maig al 30 de juny.
Taronger: del 15 de maig al 30 de juny.
Patrons gènere Poncirus i els seus híbrids: del 15 de maig al 30 de juny.

En cas que per algun accident quedi inutilitzat el material vegetal, el sol·licitant, amb el 
requeriment previ del Registre de varietats comercials, ha de procedir a fer-ne un nou 
enviament.

5. Criteris d’avaluació.–Les observacions s’han d’efectuar durant un mínim de dos 
anys de fructificació o de dos períodes vegetatius. Excepcionalment, aquestes es poden 
realitzar en arbres adults existents en plantacions ja establertes en el territori nacional.

6. Protocols per als exàmens de distinció, homogeneïtat i estabilitat.–Espècies que 
compleixen les directrius d’examen de l’OCVV:
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Nom científic Nom comú Protocol

Citrus aurantiifolia (Chistm. et Panz.) Sw/Citrus limetta 
Risso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Llimera . . . . . . TP 203/1 de 18.11.2004.

Citrus limon (L.) Burm. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Llimoner . . . . . TP 203/1 de 18.11.2004.
Citrus reticulata blanc/Citrus nobilis Lour./i híbrids. . . . . Mandariner . . . TP 201/1 de 18.11.2004.
Citrus sinensis Osbeck/ Citrus aurantium L.. . . . . . . . . . Taronger . . . . . TP 202/1 de 18.11.2004.
Patrons gènere Poncirus i els seus híbrids . . . . . . . . . . –  . . . . . . . . . . TP 083/1 de 18.11.2004.

Espècies que compleixen les directrius d’examen de la UPOV:

Nom científic Nom comú Protocol

Citrus paradisi Macf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aranger. . . . . . . TG 204/1 de 9.4.2003.
Citrus grandis Osbeck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aranger gran. . . TG 204/1 de 9.4.2003.

ANNEX XI

Reglament tècnic d’inscripció de varietats de maduixa

1. Àmbit d’aplicació.–L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament comprèn totes les 
varietats del gènere Fragaria.

2. Dates límit de presentació de sol·licituds d’inscripció.–La data límit de presentació 
de sol·licituds és el 10 de setembre.

3. Material necessari per als assajos.–El material necessari per a assajos, durant dos 
anys consecutius, ha de lliurar-se sempre el mateix tipus de material en els dos anys:

Maduixa: 40 plantes fresques.

4. Dates de lliurament de material.–Les data límit de lliurament de material és entre 
el 10 i el 25 d’octubre.

En cas que per algun accident quedi inutilitzat el material vegetal, el sol·licitant, amb el 
requeriment previ del Registre de varietats comercials, ha de procedir a fer-ne un nou 
enviament.

5. Criteris d’avaluació.–Les observacions s’han d’efectuar durant un mínim de dos 
anys.

6. Protocols per als exàmens de distinció, homogeneïtat i estabilitat.–Espècie que 
compleix la directriu d’examen de l’OCVV:

Nom científic Denominació comuna. Protocol.

Fragaria x ananassa Duch. Maduixa TP 022/1 de 27.3.2003.

ANNEX XII

Reglament tècnic d’inscripció de varietats d’olivera

1. Àmbit d’aplicació.–L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament comprèn totes les 
varietats de l’espècie següent:

Olivera: Olea europaea L.

2. Dates límit de presentació de sol·licituds d’inscripció.–La data límit de presentació 
de sol·licituds és la següent:

Olivera: 1 de gener.
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3. Material necessari per als assajos.–El material necessari per a assajos s’ha 
d’enviar només el primer any.

Olivera: 8 plantes autoarrelades d’un any.

4. Dates de lliurament de material.–Les dates límit de lliurament de material és la 
següent:

Olivera: de l’1 de febrer al 30 de març.

En cas que per algun accident quedi inutilitzat el material vegetal, el sol·licitant, amb el 
requeriment previ del Registre de varietats comercials, ha de procedir a fer-ne un nou 
enviament.

5. Criteris d’avaluació.–Les observacions s’han d’efectuar durant un mínim de dos 
períodes de fructificació.

6. Protocols per als exàmens de distinció, homogeneïtat i estabilitat.–Espècie que 
compleix la directriu d’examen de la UPOV:

Nom científic Denominació comuna Protocol

Olea europaea L. Olivera TG/99/3 de 13.11.1985.

ANNEX XIII

Reglament tècnic d’inscripció de varietats de figuera

1. Àmbit d’aplicació.–L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament comprèn totes les 
varietats de l’espècie següent:

Ficus carica L.

2. Dates límit de presentació de sol·licituds d’inscripció.–Les dates límit de presentació 
de sol·licituds són les següents:

Figuera: 1 de març.

3. Material necessari per als assajos.–El material necessari per a assajos s’ha 
d’enviar només el primer any.

7 plantes arrelades d’un any en testos.

4. Dates de lliurament de material.–Les dates límit de lliurament de material són les 
següents:

Entre l’1 d’abril i el 15 de maig.

En cas que per algun accident quedi inutilitzat el material vegetal, el sol·licitant, amb el 
requeriment previ del Registre de varietats comercials, ha de procedir a fer-ne un nou 
enviament.

5. Criteris d’avaluació.–Les observacions s’han d’efectuar durant un mínim de dos 
períodes de fructificació.

6. Protocols per als exàmens de distinció, homogeneïtat i estabilitat.
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ANNEX XIV

Organismes encarregats de portar a terme els assajos d’identificació i per a la 
recepció del material a què fa referència l’article 37 d’aquest Reglament

Nombre Espècies Direcció

1 Cereals, hortícoles, oleaginoses i tèxtils, 
blat de moro i melca, industrials, 
lleguminoses, farratgeres.

Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària 
i Alimentària (INIA).

Av. Padre Huidobro, s/n.
Carretera d’A Coruña, km 7,500.
28040 Madrid.

2 Patata. Neiker.
Institut Basc de Recerca i Desenvolupament 

Agrari.
Campus Agroalimentari d’Arkauete.
Apartat 46 01080 Vitòria-Gasteiz (Àlaba).

3 Cirerer, perera, codonyer. Comunitat Autònoma d’Aragó.
Centre de Llavors i Plantes de Viver.
Av. de Montañana, 1005.
50016 Saragossa.

4 Albercoquer, cítrics, prunera japonesa, 
presseguer (var. primerenques i molt 
primerenques).

Institut Valencià de Recerques Agràries (IVIA).
Ctra. de Moncada a Nàquera, km 4,500.
46113 Moncada (València).

5 Maduixa. Institut Andalús de Recerca i Formació Agrària i 
Pesquera (IFAPA).

Centre Experimental El Cebollar.
Ctra. de Moguer a El Rocío, km 4,500.
21800 Moguer (Huelva).

6 Vinya. Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària 
i Alimentària (INIA).

Centre d’Assajos de Varietats.
C. Mayor, s/n.
31150 La Alberca (Múrcia).

7 Olivera. Universitat de Còrdova, Departament 
d’Agronomia.

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms 
i de Forests.

Av. Menéndez Pidal, s/n.
14009 Còrdova.

8 Ametller, presseguer (var. mitjanes i 
tardanes).

Centre de Recerca i Tecnologia Agroalimentària 
(CITA).

Av. de Montañana, 930.
50016 Saragossa.

9 Pomera, prunera europea, ametller x 
presseguer, patrons gènere Prunus.

Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC).

Estació Experimental Aula Dei.
Av. de Montañana, 1005.
50059 Saragossa.

10 Avellaner. IRTA.
Centre Experimental Mas Bové.
Ctra. Reus-el Morell, km 4,500.
43120 Constantí (Tarragona).

11 Noguera. IRTA.
Torre Marimon.
01140 Caldes de Montbui (Barcelona).

12 Figuera. Junta d’Extremadura.
Centre de Recerca de La Finca de la Orden y 

Valdesequeda.
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