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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT
8139 Reial decret 593/2014, d’11 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de 

protecció d’obtencions vegetals, aprovat pel Reial decret 1261/2005, de 21 
d’octubre.

El Reial decret 1261/2005, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
protecció d’obtencions vegetals, desplega la Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic 
de la protecció de les obtencions vegetals, en compliment del que preveu la seva 
disposició final tercera.

Els articles 30 a 36 regulen la Comissió de Protecció d’Obtencions Vegetals, com a 
òrgan col·legiat de caràcter consultiu, els dictàmens de la qual són preceptius per a la 
concessió o denegació d’un títol d’obtenció vegetal. Per això, l’elecció dels seus membres, 
que no té caràcter representatiu dels diferents sectors afectats, està basada en el principi 
d’especialització.

Atès el temps transcorregut, és necessari adequar la seva composició a l’actual 
estructura del Departament.

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 i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 de juliol de 2014,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament de protecció d’obtencions vegetals, aprovat pel 
Reial decret 1261/2005, de 21 d’octubre.

L’article 31 del Reglament de protecció d’obtencions vegetals, aprovat pel Reial 
decret 1261/2005, de 21 d’octubre, se substitueix pel següent:

«Article 31. Composició de la Comissió de Protecció d’Obtencions Vegetals.

1. La Comissió està integrada per:

a) President: el subdirector general de Mitjans de Producció Agrícoles i Oficina 
Espanyola de Varietats Vegetals. En la seva absència el substitueix el vicepresident 
d’aquesta.

b) Vicepresident: el subdirector adjunt de Mitjans de Producció Agrícoles i 
Oficina Espanyola de Varietats Vegetals.

c) Secretari: un funcionari de la Subdirecció General de Mitjans de Producció 
Agrícoles i Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, que ocupi un lloc de nivell, 
almenys, 22, que també actua com a vocal d’aquesta, designat pel director general 
de Produccions i Mercats Agraris, i que, en la seva absència, és substituït per un 
dels vocals.

2. La Comissió està integrada també pels vocals següents:

a) El cap de l’Advocacia de l’Estat del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient, que, en cas d’absència, malaltia o una altra causa justificada, és 
substituït per un altre advocat de l’Estat que presti els seus serveis en el 
Departament esmentat, designat per aquest.

b) Un cap d’àrea de la Subdirecció General de Mitjans de Producció Agrícoles 
i Oficina Espanyola de Varietats Vegetals.
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c) Els següents experts nomenats, per cada any natural, pel director general 
de Produccions i Mercats Agraris, a proposta del subdirector general de Mitjans de 
Producció Agrícoles i Oficina Espanyola de Varietats Vegetals:

1r Tres experts en avaluació i caracterització varietal.
2n Tres experts en genètica vegetal.
3r Un expert en botànica o fisiologia vegetal.
4t Un expert en biologia molecular.
5è Un expert en llavors de conreus herbacis extensius.
6è Un expert en llavors de conreus herbacis intensius.
7è Un expert en plantes de viver, fruiters i conreus llenyosos.
8è Un expert en plantes ornamentals.
9è Un expert en conservació de recursos fitogenètics.
10è Un expert en patents.
11è Dos experts en matèria jurídica relacionada amb la protecció de les 

obtencions vegetals i altres drets de propietat industrial.
12è Un expert en denominacions d’origen.

Els experts designats són inamovibles durant el període del seu nomenament.

3. Així mateix, han d’assistir a les reunions de la Comissió 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.»

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, 11 de juliol de 2014.

FELIPE R.

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