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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

12222 Ordre PRA/1943/2016, de 22 de desembre, per la qual es modifiquen els 
annexos I, II, IV i VI 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, estableix la normativa 
bàsica en matèria de substrats de cultiu i les normes necessàries de coordinació amb les 
comunitats autònomes. Aquesta disposició conté set annexos, on s’especifiquen les 
característiques tècniques i altres requisits que han de complir aquests productes per ser 
utilitzables en l’agricultura i jardineria espanyola.

La disposició final tercera faculta la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient per modificar els annexos I, II, III, IV, V i VII, d’acord amb el procediment que 
estableix el capítol V. Així mateix, la disposició esmentada faculta la ministra de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat per modificar l’annex VI, d’acord amb el procediment que 
estableix l’article 21.4 del capítol V.

En el procés d’elaboració d’aquesta disposició s’ha seguit el procediment que estableix 
el capítol V, «Adaptació dels annexos», que preveu l’informe previ del comitè d’experts, i 
així mateix, s’han consultat les comunitats autònomes i les entitats representatives dels 
sectors afectats.

La present Ordre s’ha sotmès al procediment que preveu la Directiva (UE) 2015/1535 
del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de setembre de 2015, per la qual s’estableix un 
procediment d’informació en matèria de reglamentacions tècniques i de regles relatives als 
serveis de la societat de la informació, així com al que disposa el Reial decret 1337/1999, 
de 31 de juliol, pel qual es regula la remissió d’informació en matèria de normes i 
reglamentacions tècniques i reglaments relatius als serveis de la societat de la informació.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, i de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, disposo:

Article únic. Modificació dels annexos I, II, IV i VI del Reial decret 865/2010, de 2 de 
juliol, sobre substrats de cultiu.

Els annexos I, II, IV i VI del Reial decret 865/2010, de 2 de juliol, sobre substrats de 
cultiu, queden modificats de la manera següent:

U. L’annex I, «Classificació de productes», queda modificat de la manera següent:

a) En el Grup 1, Productes orgànics com a substrats de cultiu o components de 
substrats de cultiu, el tipus 1.1 se substitueix pel següent:

«Núm.
Denominació 
del tipus de 

producte
Descripció Especificacions Declaracions obligatòries Declaracions opcionals

1 2 3 4 5 6

1.1. Compost Producte higienitzat i estabilitzat, 
o b t i n g u t  m i t j a n ç a n t 
descomposició biològica 
aeròbica (incloent-hi fase 
termofílica), sota condicions 
controlades, de materials 
orgànics biodegradables de 
l ’ a n n e x  V,  r e c o l l i t s 
separadament.

Matèria orgànica sobre 
matèr ia seca >20% 
(m/m).

• Principals components [més del 10% 
(v/v)], ordenats en ordre decreixent 
de percentatge.

• Matèria orgànica sobre matèria 
seca.

• Conductivitat elèctrica, CE.
• pH.
• Quantitat en volum.

• Densitat aparent seca.
• Volum d’aire.
• Volum d’aigua a 1, 5 i 10 KPa.
• Matèria seca.
• Espai porós total.
• Granulometria.»
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b) En el Grup 5, Substrats de cultiu de mescla, s’afegeix un nou tipus 5.3, amb el 
contingut següent:

«Núm.
Denominació 
del tipus de 

producte
Descripció Especificacions Declaracions obligatòries Declaracions opcionals

1 2 3 4 5 6

5.3. Substrat de 
mescla a 
demanda

Producte obtingut mitjançant 
mescla de dos o més 
components de substrats de 
cultiu descrits a les taules 
dels grups 1, 2 i 3.

La mescla és només per a ús 
professional i es fa a 
demanda d’un cl ient , 
d’acord amb la sol·licitud 
d’aquest.

•  Hi ha d’haver un 
document que confirmi 
que s’ha establert un 
acord entre parts, en el 
qual es detallen els 
requisits exigits pel 
client. Aquest document 
s’ha de guardar 3 anys i 
ha d’estar disponible 
per a les autoritats 
competents.

• Només es pot fabricar 
un màxim de 1.000 m3/
any i client.

• Guardar una mostra 
testimoni un mínim de 
tres mesos.

• Quantitat en volum.
• Incloure la frase “Ús 

professional”.

• Les mateixes declaracions 
que s’especifiquen a les 
taules dels grups 1, 2 i 3 
pe r  a l s  p r i nc i pa l s 
components.»

Dos. L’annex II, «Identificació i etiquetatge», queda modificat de la manera següent:

a) S’inclou un nou punt 5è a l’apartat 1.b), «Respecte a continguts i característiques», 
amb el contingut següent:

«5è En el cas del substrat de mescla a demanda, s’ha d’incloure com a 
document d’acompanyament una declaració responsable del fabricant respecte a 
les característiques del substrat, d’acord amb la sol·licitud de l’usuari.»

b) S’inclou un nou punt j) a l’apartat 2, «Identificacions i mencions opcionals», amb el 
contingut següent:

«j) Substrat elaborat per (entitat/persona que ha fet la mescla) per a (entitat/
persona) que la posa en el mercat.»

Tres. A l’annex IV, «Marges de tolerància», la segona entrada en el quadre, relativa a 
la conductivitat elèctrica, se substitueix per la següent:

«Conductivitat elèctrica. 100% si la conductivitat elèctrica és < 50 mS/m.
50% si la conductivitat elèctrica està compresa entre 50-200 mS/m.
25% si la conductivitat elèctrica és > 200 mS/m.»

Quatre. A l’annex VI, «Límits màxims de microorganismes i metalls pesants en els 
substrats de cultiu», l’apartat 1, Microorganismes, se substitueix pel següent:

«1. Microorganismes

a) La primera matèria transformada, a punt per ser utilitzada com a ingredient 
de productes orgànics d’origen animal, ha de ser sotmesa a un procés d’higienització 
que garanteixi que la seva càrrega microbiana no supera els valors màxims que 
estableix el Reglament (UE) núm. 142/2011 de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, 
pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 
núm. 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, pel 
qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els 
productes derivats no destinats al consum humà, i la Directiva 97/78/CE del Consell 
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per la qual s’estableixen els principis relatius a l’organització de controls veterinaris 
dels productes que s’introdueixin a la Comunitat procedents de països tercers.

b) En els substrats de cultiu d’origen orgànic, s’ha d’acreditar que no superen 
els nivells màxims de microorganismes següents:

1r Salmonella: absent en 25 g de producte elaborat.
2n Listeria monocytogenes: absent en 1 g de matèria bruta en cultius per a 

l’alimentació.
3r Escherichia coli: < 1000 nombre més probable (NMP) per gram de producte 

elaborat.»

Disposició transitòria única. Etiquetatge.

A les modificacions d’aquesta Ordre que puguin afectar l’etiquetatge dels productes 
comercialitzats actualment, es poden seguir etiquetant d’acord amb la normativa anterior 
fins a dotze mesos després de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 22 de desembre de 2016.–La Vicepresidenta del Govern i Ministra de la 
Presidència i per a les Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.
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