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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
15170 Ordre ARM/2553/2011, de 21 de setembre, de correcció d’errors de l’Ordre 

ARM/3369/2010, de 27 de desembre, per la qual s’aprova el Reglament tècnic 
de control i certificació de llavors de blat de moro.

Havent observat errors en el text de l’Ordre ARM/3369/2010, de 27 de desembre, per 
la qual s’aprova el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de blat de moro, 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 317, de 30 de desembre de 2010, i en el 
seu suplement en català, se’n fa la rectificació oportuna referida a la versió en llengua 
catalana per tal de solucionar-los:

A la pàgina 1, és necessari afegir, després del tercer paràgraf del preàmbul, el 
següent: «Les característiques de les llavors de blat de moro que descriu el Reglament 
s’han de tenir en compte i són aplicables a les importacions de llavors de països tercers o 
a la comercialització dels procedents de l’Espai Europeu en aplicació del Reglament 
general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver aprovat per l’Ordre de 
23 de maig de 1986, amb l’excepció de les distàncies mínimes de conreu, on s’han 
d’aplicar les dels respectius estats d’origen a partir de la certificació que, en el cas de 
tercers estats, faci la Comissió Europea tenint en compte les normes de l’OCDE o 
simplement en aplicació de les distàncies que reguli cada Estat de l’Espai Europeu.»

A l’annex Reglament tècnic de control i certificació de llavors de blat de moro cada un 
dels apartats ha d’anar precedit del número d’ordre; en conseqüència, a la pàgina 2, on 
diu: «Espècies subjectes al Reglament tècnic», ha de dir: «I. Espècies subjectes al 
Reglament tècnic»; i on diu: «Categories de llavors», ha de dir: «II. Categories de 
llavors». A la pàgina 3, on diu: «Varietats comercials admissibles a la certificació», ha de 
dir: «III. Varietats comercials admissibles a la certificació»; i on diu: «Producció de 
llavor», ha de dir: «IV. Producció de llavor». A la pàgina 6, on diu: «Requisits dels lots de 
llavors», ha de dir: «V. Requisits dels lots de llavors»; on diu: «Proves de precontrol i 
poscontrol», ha de dir: «VI. Proves de precontrol i poscontrol»; i on diu: «Productors de 
llavors», ha de dir: «VII. Productors de llavors». A la pàgina 7, on diu: «Comercialització», 
ha de dir: «VIII. Comercialització».

A la segona línia de l’apartat I. Espècies subjectes al Reglament tècnic de la pàgina 2, 
on diu: «Zea mays L.», ha de dir: «Zea mays L.».

Madrid, 21 de setembre de 2011.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
Rosa Aguilar Rivero.
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