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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
11904 Ordre APA/894/2018, de 23 d’agost, per la qual es modifiquen els annexos III, 

IV, V, VI i VII del Reglament general del Registre de varietats comercials.

La Directiva d’execució (UE) 2018/100, de la Comissió, de 22 de gener de 2018, que 
modifica les directives 2003/90/CE i 2003/91/CE, de la Comissió, per les quals s’estableixen 
disposicions d’aplicació als fins 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, i adapta les normes 
esmentades a les noves directrius i actualitzacions les que ja existien, de l’Oficina 
Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV) i de la Unió Internacional per a la Protecció de 
les Varietats Vegetals (UPOV).

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al nostre ordenament jurídic la Directiva 
d’execució (UE) 2018/100, de la Comissió, de 22 de gener de 2018, i es modifiquen els 
apartats 6 dels annexos III, IV, V, i VI i l’apartat 5 de l’annex VII del Reglament general del 
Registre de varietats comercials, aprovat pel Reial decret 170/2011, d’11 de febrer, 
únicament en aquelles espècies que són objecte de modificació per la Directiva.

No té sentit incloure en aquesta Ordre 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’hagi de tenir en compte en cas que s’efectuï una sol·licitud d’inscripció.

Tampoc cal incloure, per si es comercialitzen al Regne d’Espanya, les varietats d’algun 
país de la Unió Europea, a la vista de l’article 33.2 de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de 
llavors i plantes de viver i de recursos fitogenètics. 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 es poden comercialitzar 
lliurement, sempre que compleixin tots els requisits que s’hi exigeixen.

La modificació de les espècies als annexos III, IV, V, VI i VII es duu a terme deixant 
inalterades les altres espècies actualment existents en el Reglament del Registre de 
varietats comercials.

L’article 33.2 del Reglament esmentat estableix que, pel que fa a la distinció estabilitat 
i homogeneïtat, la realització dels exàmens oficials per a l’admissió de varietats ha de 
complir les condicions que estableixen els protocols per als exàmens de distinció, 
homogeneïtat i estabilitat, dictats pel Consell d’Administració de l’Oficina Comunitària de 
Varietats Vegetals (OCVV), i s’han d’utilitzar tots els caràcters varietals que s’estableixen 
en aquests protocols. Per la seva banda, l’article 33.3 estableix que si l’Oficina esmentada 
no ha 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 Unió Internacional per a 
la Protecció de les Obtencions Vegetals (UPOV) i s’han d’utilitzar tots els caràcters varietals 
assenyalats amb un asterisc que estableixen aquestes directrius.

Aquesta Ordre es dicta d’acord amb l’habilitació normativa que conté la disposició final 
quarta del Reial decret 170/2011, d’11 de febrer, que faculta el titular d’aquest Departament 
per modificar els annexos del Reial decret esmentat.

En l’elaboració d’aquesta Ordre s’han consultat les comunitats autònomes i les entitats 
representatives dels sectors afectats.
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En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació dels annexos III, IV, V, VI i VII del Reglament general del 
Registre de varietats comercials, aprovat pel Reial decret 170/2011, d’11 de febrer.

Els annexos III, IV, V, VI i VII del Reglament general del Registre de varietats 
comercials, aprovat pel Reial decret 170/2011, d’11 de febrer, queden modificats de la 
manera següent:

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

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

Les varietats de les espècies que s’esmenten a continuació, que amb anterioritat 
a l’1 de setembre de 2018 hagin iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió 
en el Registre de varietats comercials, poden ser acceptades si compleixen les 
disposicions que estableixen aquests protocols d’examen o, si s’escau, els protocols 
d’examen que estaven en vigor en iniciar-se l’examen tècnic.

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

Nom científic Denominació comuna Protocol

Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Pastura sudanesa. TG/122/4 de 25.3.2015.
Sorghum bicolor (L.) Moench x 

Sorghum sudanense (Piper) 
Stapf.

H íb r ids  resu l tan ts  de 
l ’ e n c r e u a m e n t  e n t r e 
Sorghum bicolor i Sorghum 
sudanense.

TG/122/4 de 25.3.2015.

(2) El text d’aquests protocols es pot consultar en el web de la UPOV (www.upov.int).»

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

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

Les varietats de les espècies que s’esmenten a continuació, que amb anterioritat 
a l’1 de setembre de 2018 hagin iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió 
en el Registre de varietats comercials, poden ser acceptades si compleixen les 
disposicions que estableixen aquests protocols d’examen o, si s’escau, els protocols 
d’examen que estaven en vigor en iniciar-se l’examen tècnic.

Espècies que compleixen els protocols d’examen de l’OCVV (1):

Nom científic Denominació comuna Protocol

Pisum sativum L. Pèsol farratger. TP 7/2 rev. 2 de 15.3.2017.
Poa pratensis L. Poa dels prats. TP 33/1 de 15.3.2017.

(1) El text d’aquests protocols es pot consultar en el web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).»

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

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

Les varietats de les espècies que s’esmenten a continuació, que amb anterioritat 
a l’1 de setembre de 2018 hagin iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió 
en el Registre de varietats comercials, poden ser acceptades si compleixen les 
disposicions que estableixen aquests protocols d’examen o, si s’escau, els protocols 
d’examen que estaven en vigor en iniciar-se l’examen tècnic.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 208  Dimarts 28 d'agost de 2018  Secc. I. Pàg. 3

Espècies que compleixen els protocols d’examen de l’OCVV (1):

Nom científic Denominació comuna Protocol

Glycine max (L.) Merr. Soia. TP 80/1 de 15.3.2017.

(1) El text d’aquests protocols es pot consultar en el web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).»

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

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

Les varietats de les espècies que s’esmenten a continuació, que amb anterioritat 
a l’1 de setembre de 2018 hagin iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió 
en el Registre de varietats comercials, poden ser acceptades si compleixen les 
disposicions que estableixen aquests protocols d’examen o, si s’escau, els protocols 
d’examen que estaven en vigor en iniciar-se l’examen tècnic.

Espècies que compleixen els protocols d’examen de l’OCVV (1):

Nom científic Denominació comuna Protocol

Solanum tuberosum L. Patata. TP 23/3 rev. de 15.3.2017.

(1) El text d’aquests protocols es pot consultar en el web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).»

Cinc. A l’apartat 5 de l’annex VII, es modifica el primer paràgraf, així com les dades 
corresponents a les espècies d’aquest que s’assenyalen a continuació, amb el text següent:

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

Les varietats de les espècies que s’esmenten a continuació, que amb anterioritat 
a l’1 de setembre de 2018 hagin iniciat els exàmens oficials per a la seva admissió 
en el Registre de varietats comercials, poden ser acceptades si compleixen les 
disposicions que estableixen aquests protocols d’examen o, si s’escau, els protocols 
d’examen que estaven en vigor en iniciar-se l’examen tècnic.

Espècies que compleixen els protocols d’examen de l’OCVV (1):

Nom científic Denominació comuna Protocol

Brassica oleracea L. Coliflor. TP 45/2 rev. de 15.3.2017.
Brassica oleracea L. Bròquil o bròcoli. TP 151/2 rev. de 15.3.2017.
Brassica oleracea L. Cols de Brussel·les. TP 54/2 rev. de 15.3.2017.
Brassica oleracea L. Colraves. TP 65/1 rev. de 15.3.2017.

Brassica oleracea L. Col de Milà, col de cabdell i 
llombarda. TP 48/3 rev, de 15.3.2017.

Capsicum annuum L. Xili o pebrot. TP 76/2 rev. de 15.3.2017.
Lactuca sativa L. Enciam. TP 13/5 rev. 2 de 15.3.2017.

Pisum sativum L. (partim). Pèsol de gra rugós, pèsol de gra 
llis rodó i estirabec. TP 7/2 rev. 2 de 15.3.2017.

Spinacia oleracea L. Espinac. TP 55/5 rev. 2 de 15.3.2017.
Solanum lycopersicum L. x 

Solanum.
Habrochaites S. Knapp & 

D.M. Spooner;
Solanum lycopersicum L. x 

Solanum peruvianum 
(L.) Mill.; Solanum.

lycopersicum L. x Solanum 
cheesmaniae (L. Ridley) 
Fosberg.

Portaempelts de tomàquet. TP 294/1 rev. 2 de 15.3.2017.
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Nom científic Denominació comuna Protocol

Cucurbi ta maxima x 
Cucurbita moschata.

Híbr ids interespecíf ics de 
Cucurbita maxima Duch. x 
Cucurbita moschata Duch. 
destinats a ser utilitzats com a 
portaempelts.

TP/311/1 de 15.3.2017.

(1) El text d’aquests protocols es pot consultar en el web de l’OCVV (www.cpvo.europa.eu).»

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

Nom científic Denominació comuna Protocol

Cichorium intybus L. Xicoira silvestre o italiana. TG/154/4 de 5.4.2017.

(2) El text d’aquests protocols es pot consultar en el web de la UPOV (www.upov.int).»

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

Mitjançant aquesta Ordre s’incorpora al nostre ordenament jurídic la Directiva 
d’execució (UE) 2018/100, de la Comissió, 22 de gener de 2018, que modifica les directives 
2003/90/CE i 2003/91/CE, per les quals s’estableixen disposicions d’aplicació als fins 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.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 de setembre de 2018.

Madrid, 23 d’agost de 2018.– El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas 
Puchades.
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