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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
10153 Reial decret 1039/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

865/2010, de 2 de juliol, sobre substrats de cultiu.

El Reial decret 865/2010, de 2 de juliol, sobre substrats de cultiu, va establir la 
normativa bàsica en matèria de substrats de cultiu i les normes necessàries de coordinació 
amb les comunitats autònomes.

La seva disposició final quarta estableix que el capítol II i els articles 14 i 15 del 
capítol III entren en vigor divuit mesos després de la publicació, és a dir, el 14 de gener 
de 2012. El capítol II conté les disposicions relatives a l’envasament i la identificació dels 
substrats de cultiu. La seva aplicació implica que les etiquetes han d’anar impreses o 
fixades a l’envàs o al seu sistema de tancament i han de contenir la informació que 
estableix l’annex II.

El Reial decret 865/2010, de 2 de juliol, va cobrir el buit existent en la regulació dels 
substrats de cultiu, ja que, fins al moment, no existia cap tipus de normativa ni nacional ni 
comunitària específica sobre aquests productes.

En la situació actual de crisi econòmica, l’aplicació d’aquestes disposicions suposa un 
gran perjudici per al sector productor espanyol. Els canvis en l’envasament i l’etiquetatge 
dels productes, que comporta el Reial decret, impliquen importants inversions 
econòmiques en nous materials i adaptació de maquinàries per modificar el que s’estava 
fent fins avui.

Mitjançant aquest Reial decret es modifica el Reial decret 865/2010, de 2 de juliol, per 
possibilitar el compliment de les disposicions sobre etiquetatge adaptant-se, temporalment, 
als usos possibles en la indústria actual sense reduir la quantitat i qualitat de la informació 
que es proporciona a l’usuari. Igualment, i per les mateixes raons, es modifica l’annex II 
del Reial decret esmentat per corregir una errada i per facilitar la presentació de 
determinats elements la declaració dels quals és obligatòria, variant únicament la seva 
possible ubicació a l’etiqueta o a l’envàs.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les comunitats 
autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i de 
la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb l’aprovació prèvia del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 6 de juliol de 2012,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 865/2010, de 2 de juliol, sobre substrats de 
cultiu.

El Reial decret 865/2010, de 2 de juliol, sobre substrats de cultiu, queda modificat de 
la manera següent:

U. S’afegeix una disposició transitòria única al Reial decret 865/2010, de 2 de juliol, 
sobre substrats de cultiu, amb el contingut següent:

«Disposició transitòria única. Normes d’etiquetatge.

No obstant el que preveu l’article 9, fins a l’1 de gener de 2014 es pot substituir 
l’etiqueta per un document d’acompanyament que sempre s’ha de lliurar juntament 
amb cada producte envasat. Una còpia d’aquests documents d’acompanyament ha 
de ser accessible als organismes de control.»
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Dos. L’annex II, «Identificació i etiquetatge», queda modificat de la manera següent:

a) L’incís que assenyala:

«Les identificacions i mencions obligatòries de l’apartat A.
Les identificacions i mencions opcionals de l’apartat B.»,

Queda substituït pel següent:

«Les identificacions i mencions obligatòries de l’apartat 1.
Les identificacions i mencions opcionals de l’apartat 2.»

b) En el punt 3, «Presentació de l’etiquetatge», s’elimina l’apartat f) i el paràgraf 
segon que assenyala:

«Les indicacions d’etiquetatge opcionals poden figurar a l’interior del quadre. 
Convé col·locar-les en ordre lògic al costat de les indicacions d’etiquetatge 
obligatòries. Per exemple: el volum d’aire a continuació de la densitat aparent 
seca.»

Queda substituït pel següent:

«Les indicacions d’etiquetatge opcionals del punt 2 i la identificació obligatòria 
de la partida o lot del punt 1 poden figurar tant a l’interior del quadre com fora del 
quadre. És convenient col·locar-les en ordre lògic al costat de les indicacions 
d’etiquetatge obligatòries.»

Disposició transitòria única. Aplicació retroactiva.

El que disposa aquest Reial decret és aplicable a tots els procediments administratius 
en els quals no s’hagi dictat resolució ferma en via administrativa en el moment de 
l’entrada en vigor en els aspectes que siguin més favorables per als ciutadans, i aquests 
poden aportar en els procediments esmentats el document d’acompanyament substitutiu 
que preveu la disposició transitòria única del Reial decret 865/2010, de 2 de juliol, relativa 
a les normes sobre etiquetatge.

Disposició final única Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de juliol de 2012.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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