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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
7655 Reial decret 626/2014, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reglament 

general del registre de varietats comercials aprovat pel Reial decret 170/2011, 
d’11 de febrer.

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.

En virtut d’això, el 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, va codificar totes les 
normes referents al Registre de varietats comercials i als registres d’inscripció de diferents 
grups d’espècies, en desplegament del títol II de la Llei esmentada. És procedent ara fer 
algunes modificacions al text originari.

Les comissions nacionals d’avaluació de varietats, regulades en el Reglament general 
esmentat, són òrgans col·legiats de caràcter consultiu i tècnic l’informe de les quals és 
preceptiu, previ estudi dels resultats dels assajos d’identificació i de valor agronòmic quan 
sigui procedent, per a la concessió o denegació de la inscripció d’una varietat en el 
Registre de varietats comercials, o -si les circumstàncies ho aconsellen- per acordar la 
continuació d’aquests assajos, per la qual cosa l’elecció dels membres d’aquestes 
comissions s’ha de basar en el principi d’especialització.

L’apartat 4 de l’article 14 del Reglament general esmentat estableix que, sense 
perjudici de les particularitats que preveu aquest Reial decret, el règim jurídic aplicable a 
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. En aquest marc, el present Reial decret 
procedeix a actualitzar la composició d’aquestes comissions.

En un altre ordre de coses, l’esmentat Reial decret 170/2011, d’11 de febrer, incorpora 
a l’ordenament jurídic 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 s’hagin cultivat tradicionalment 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 
cultiu en condicions determinades, així com per a la comercialització de llavors de les 
races i varietats autòctones esmentades. Així mateix, el Reial decret esmentat incorpora 
també a l’ordenament jurídic intern 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.

Posteriorment, no obstant això, s’ha aprovat la recent Directiva d’execució 2013/57/
UE, de la Comissió de 20 de novembre de 2013, que modifica les directives 2003/90/CE 
i .2003/91/CE, per la qual s’estableixen disposicions aplicables, als efectes de l’article 7 
de la Directiva 2002/53/CE del Consell i de l’article 7 de la Directiva 2002/55/CE del 
Consell, respectivament, pel que fa 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, que modifica de nou la seva regulació, i que ara es 
transposa.
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Doncs bé, és procedent la incorporació de l’esmentada Directiva d’execució 2013/57/
UE, de la Comissió, de 20 de novembre de 2013, que modifica l’apartat 6 de l’annex IV i 
l’apartat 5 de l’annex VII del Reglament general del Registre de varietats comercials, en 
les espècies els protocols d’examen de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals, d’ara 
endavant OCVV, de les quals han estat substituïts, únicament en les espècies que són 
objecte de modificació per la Directiva, pels que s’esmenten en el present Reial decret.

No sembla oportú incloure en aquesta modificació les espècies sobre les quals no hi 
hagi hagut sol·licitud ni inscripció en el Registre de varietats comercials, la qual cosa no 
obsta perquè en el futur s’hagin de tenir en compte en cas que s’efectuï una sol·licitud 
d’inscripció.

Tampoc es necessita incloure, per si es comercialitzen a Espanya, les varietats 
pròpies d’algun Estat membre de la Unió Europea a la vista de l’article 33.2 de la 
Llei 30/2006, de 26 de juliol. Aquest precepte estableix que «les llavors i plantes de viver 
que procedeixin d’estats membres de la Unió Europea i pertanyin a espècies i categories 
regulades per les directives comunitàries poden ser comercialitzades lliurement, sempre 
que compleixin tots els requisits exigits en aquestes».

D’altra banda, també es modifica l’apartat 6 de l’annex IV i l’apartat 5 de l’annex VII 
del Reglament general del Registre de varietats comercials, atès que les directrius 
d’examen de la Unió Internacional per a la Protecció d’Obtencions Vegetals, d’ara 
endavant UPOV, han estat substituïdes per les que s’esmenten en el present Reial decret.

La modificació de les espècies als annexos IV, V i VII es fa deixant inalterades la resta 
d’espècies actualment existents en el Reglament del Registre de varietats comercials.

És necessari advertir que l’article 33.2 del meritat Reglament estableix que, pel que fa 
a la distinció, estabilitat i homogeneïtat, la realització dels exàmens oficials per a l’admissió 
de varietats han de complir les condicions que estableixen els «protocols per als exàmens 
de distinció, homogeneïtat i estabilitat» dictats pel Consell d’Administració de l’OCVV, i 
s’han d’utilitzar tots els caràcters varietals que estableixen els protocols esmentats.

I l’article 33.3 del Reglament esmentat estableix que 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 UPOV, i s’han d’utilitzar 
tots els caràcters varietals assenyalats amb un asterisc que estableixen les directrius 
esmentades.

Aquestes previsions s’incorporen ara a la norma que es modifica.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 

amb l’aprovació prèvia del ministre 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 18 
de juliol de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament general del Registre de varietats comercials, 
aprovat pel Reial decret 170/2011, d’11 de febrer.

El Reglament general del Registre de varietats comercials, aprovat pel Reial 
decret 170/2011, d’11 de febrer, queda modificat de la manera següent:

U. El contingut de l’article 15 se substitueix pel següent:

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

a) President: el subdirector general de Mitjans de Producció Agrícoles i Oficina 
Espanyola de Varietats Vegetals; en la seva absència l’ha de substituir el 
vicepresident d’aquesta.

b) Vicepresident: el subdirector adjunt de Mitjans de Producció Agrícoles i 
Oficina Espanyola de Varietats Vegetals.
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c) Secretari: un funcionari, amb nivell com a mínim 22, de la Subdirecció 
General de Mitjans de Producció Agrícoles i Oficina Espanyola de Varietats 
Vegetals, que també actua com a vocal d’aquesta i que, en la seva absència, ha de 
ser substituït per un dels vocals.

d) Vocals:

1r Quatre funcionaris adscrits a la Subdirecció General de Mitjans de 
Producció Agrícoles i Oficina Espanyola de Varietats.

2n Experts nomenats per tres anys naturals, pel director general de 
Produccions i Mercats Agraris, a proposta del subdirector general de Mitjans de 
Producció Agrícoles i Oficina Espanyola de Varietats Vegetals:

Dos experts en obtenció de varietats.
Dos experts en caracterització de varietats.
Dos experts en avaluació 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 per les llavors.
Dos experts d’indústries que utilitzin productes obtinguts de plantes de viver.
Dos experts en recursos fitogenètics.
Dos experts en tecnologia i qualitat.
Dos experts en obtenció de varietats modificades genèticament.
Un expert en fitopatologia.

3r Quatre representants de les comunitats autònomes, designats per la 
Conferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural.

4t Un representant de cadascuna de les organitzacions professionals agràries 
més representatives, acreditades davant el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient.

2. 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.

3. Així mateix, han d’assistir a les reunions de les comissions els convidats 
que proposi el president, que tenen veu però no vot.

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

Dos. A l’apartat 6 de l’annex IV, es modifica el primer paràgraf, així com les dades 
corresponents a les espècies següents d’aquest paràgraf que s’assenyalen a continuació, 
amb el text següent:

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

Les varietats de l’espècie que s’esmenta a continuació, que amb anterioritat a 
l’1 de juliol de 2014 hagin iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió en el 
Registre de varietats comercials poden ser acceptades si compleixen les 
disposicions establertes a les directrius d’examen que estaven en vigor en iniciar-se 
l’examen tècnic.

Espècie que compleix la directriu d’examen de la UPOV:

Nom científic Denominació comuna Directriu

Vicia sativa L. Veça comuna. TG/32/7 de 20.3.2013

El text d’aquesta Directriu es pot consultar al web de la UPOV (www.upov.int).»
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Tres. L’apartat 6 de l’annex V se substitueix pel següent:

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

Les varietats de les espècies que se citen a continuació, si amb anterioritat a l’1 
de juliol de 2014 han iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió en el 
Registre de varietats comercials, poden ser acceptades si compleixen les 
disposicions establertes en aquest protocol d’examen o, si s’escau, en el protocol 
d’examen que estava en vigor en iniciar-se l’examen tècnic.

Espècies que compleixen el protocol d’examen de l’OCVV (1):

Nom científic Denominació comuna Protocol

Cannabis sativa L. Cànem. TP 276/1 de 28.11.2012
Brassica napus L. Colza. TP 36/2 de 16.11.2011
Helianthus annus L. Gira-sol. TP 81/1 de 31.10.2002
Linum usitatissimum L. Lli. TP 57/1 de 21.3.2007

(1) El text d’aquest protocol es pot consultar al web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu)

Espècies que compleixen les directrius d’examen de la UPOV (2):

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 de 1.4.1998

(2) El text d’aquestes directrius es pot consultar al web de la UPOV (www.upov.int).»

Quatre. L’apartat 5 de l’annex VII queda modificat de la manera següent:

a) Se’n modifica el primer paràgraf, així com les dades corresponents a les espècies 
següents d’aquest paràgraf que compleixen els protocols d’examen de l’OCVV que 
s’assenyalen a continuació, amb el text següent:

«Les varietats de les espècies que se citen a continuació, si amb anterioritat a 
l’1 de juliol de 2014 han iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió en el 
Registre de varietats comercials, poden ser acceptades si compleixen les 
disposicions establertes en aquest protocol d’examen o, si s’escau, en el protocol 
d’examen que estava en vigor en iniciar-se l’examen tècnic.

Espècies que compleixen els protocols d’examen de l’OCVV:

Nom científic Denominació comuna Protocol

Cynara cardunculus L. Carxofa i card. TP 184/2 de 27.2.2013
Solanum lycopersicum L. Tomàquet. TP 44/4 rev.1 de 27.2.2013
Phaseolus vulgaris L. Mongeta de mata baixa i mongeta 

de penjar.
TP 12/4 de 27.2.2013

Raphanus sativus L. Rave o ravenet i rave d’hivern o 
rave negre.

TP 64/2 de 27.2.2013

Spinacia oleracea L. Espinac. TP 55/5 de 27.2.2013

El text d’aquest protocol es pot consultar al web de l’OCVV (www.cpvo.europa.
eu).»
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b) S’afegeixen, entre les espècies que compleixen les directrius d’examen de la 
UPOV, les següents:

«Nom científic Denominació comuna Directriu

Solanum lycopersicum L. Portaempelts de tomàquet. TG/294/1 de 20.3.2013
X Solanum habrochaites S.
Knapp et D.M. Spooner.
Solanum lycopersicum L.
x Solanum peruvianum L. Mill.
Solanum lycopersicum L. x
Solanum cheesmaniae (L. Ridley)
Fosberg

El text d’aquesta Directriu es pot consultar al web de la UPOV (www.upov int).»

Disposició addicional primera. Referències.

Totes les referències que en el 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, es fan al Ministeri de 
Medi Ambient, Medi Rural i Marí, o al ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, 
s’entenen fetes, respectivament al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i al 
ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Disposició addicional segona. No-increment de despesa.

El funcionament de les comissions nacionals d’avaluació de varietats s’ha d’atendre 
amb els mitjans personals, tècnics i pressupostaris assignats a la Direcció General de 
Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Així mateix, les mesures que inclou aquesta norma s’han d’atendre amb les dotacions 
pressupostàries ordinàries, i no poden suposar un increment de dotacions ni de 
retribucions ni d’altres despeses de personal.

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

Mitjançant els apartats tres, quatre i cinc d’aquest Reial decret s’incorpora al dret 
espanyol la Directiva d’execució 2013/57/UE, de la Comissió, de 20 de novembre de 
2013, 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 del Consell i 
de l’article 7, de la Directiva 2002/55/CE del Consell, respectivament, pel que fa 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 segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de juliol de 2014.

FELIPE R.

La ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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