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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ
15173 Ordre ARM/2556/2011, de 21 de setembre, de correcció d’errors de l’Ordre 

ARM/3372/2010, de 27 de desembre, per la qual s’aprova el Reglament tècnic 
de control i certificació de llavors de plantes tèxtils.

Havent observat errors en el text de l’Ordre ARM/3372/2010, de 27 de desembre, per 
la qual s’aprova el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes tèxtils, 
inserida 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:

Tots els noms botànics de les plantes i els noms científics d’altres organismes que 
s’esmenten en el dit Reglament s’han d’indicar en lletra cursiva.

A la pàgina 3, a l’apartat II, categories de llavors, on diu:

«b) El material parental és la unitat inicial utilitzada en la conservació de la varietat i 
constitueix la generació G-0. Les successives multiplicacions d’aquest material es 
denominen G-1, G-2, G-3, etcètera, i constitueixen les llavors de prebase.»

Ha de dir:

«b) El material parental és la unitat inicial utilitzada en la conservació de la varietat i 
constitueix la generació G-0. Les successives multiplicacions d’aquest material es 
denominen G-1, G-2, G-3, etc., i constitueixen les llavors de prebase.»

A la pàgina 10, a les observacions de l’annex 3, on diu: «Els lots de llavor certificada 
poden procedir d’una o diversa.»; ha de dir: «Els lots de llavor certificada poden procedir 
d’una o diverses parcel·les de la mateixa zona.»

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