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NORMATIVA BÁSICA XERAL ACTUAL, APLICABLE EN ESPAÑANORMATIVA BÁSICA XERAL ACTUAL, APLICABLE EN ESPAÑA

- LeI 30/2006, de 26 de julio, de sementess e plantas de viveiro e de recursos 
fitoxenéticos.

- Lei 3/2000, de 7 de xaneiro, de Réxime Xurídico da protección das 
obtencións vexetais.

- Regulamento Xeral sobre Produción de Sementes e Plantas de Viveiro, 
aprobado por Decreto 3767/1972, do 23 de decembro, modificado polos Reais 
Decretos 646/1986, do 21 de marzo e 2273/1993 do 22 de decembro. 
Unificado en: Pt. 11/05/2011

- Regulamento Xeral Técnico de Control e Certificación de Sementes e   
Plantas de   Viveiro,   aprobado   por  Orden  do   23  de   maio  de  1986,  que  
sufriu numerosas modificacións, pero que en la páxina web do MAPA 
encontrase sempre actualizada. 
Unificado en: PT. 18/01/2012
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- R.D. 170/2011, do 11 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento xeral do 
Rexistro de variedades comerciais e modifícase o Regulamento Xeral Técnico 
de control e certificación de sementes e plantas de viveiro (consolidado 31 de 
dicembro de 2016).

- R.D. 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
protección de obtencións vexetais (consolidado 30 de xullo de 2014).

- Real Decreto 1891/2008 de 14 de novembro, que aproba o Regulamento para a 
autorización e rexistro dos produtores de sementes e plantas de viveiro. 
(PROSEMPLAN)

- Orde de 17 de maio de 1993 pola que se establecen as obrigas as que están 
suxeitos os produtores, comerciantes e importadores de vexetais, produtos vexetais 
e outros obxectos, así como as normas detalladas para a súa inscrición nun 
Rexistro oficial. (posteriores modificacións). (ROPCIV)

NORMATIVA BÁSICA XERAL ACTUAL, APLICABLE EN ESPAÑANORMATIVA BÁSICA XERAL ACTUAL, APLICABLE EN ESPAÑA
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- R.D.  XXX/20XXR.D.  XXX/20XX sobre o rexistro de operadores profesionais de vexetais e medidas sobre o rexistro de operadores profesionais de vexetais e medidas 
de protección a cumprir polos operadores profesionais rexistradosde protección a cumprir polos operadores profesionais rexistrados

NOVA NORMATIVA NOVA NORMATIVA 
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Rexistro de material xenético para obtención de Rexistro de material xenético para obtención de 

variedades. variedades. 

A Política de seguridade alimentariaseguridade alimentaria da Unión Europea, abarca a totalidade da cadea 
alimentaria e para que a saúde dos consumidores poida protexerse eficazmente, cada 
eslavón da cadea debe ser igual de importante que o resto.

E os materiais de multiplicación de multiplicación son un eslavón mais, e moi importante en esta cadea 
alimentaria.

As Directivas relativas á comercialización de sementes e material de reprodución, abarcan 
as especies agrícolas, hortícolas, forestais, froiteiras, ornamentais e videira, para garantir 
que a comercializado na Unión Europea cumpre os criterios Sanitarios e de Calidade.criterios Sanitarios e de Calidade.

Existen Outras normas comunitarias, ademais de as Directivas, como son los 
Regulamentos, Decisións, Recomendacións, etc. que poden afectar á regulamentación das 
sementes e plantas de viveiro, que deben de considerarse no Rexistro, precintado e 
certificación das mesmas.



  

Neste contexto, os sistemas de Control e Certificación, deben garantirControl e Certificación, deben garantir que as 
distintas operacións dende o paso dun material xenético vexetal, ata obter unha 
variedade  e despois pasar pola multiplicación, venta e utilización da mesma, 
débese cumprir cos parámetros que a normativa europea, nacional e autonómica 
establece. 

Rexistro de material xenético para obtención de Rexistro de material xenético para obtención de 

variedades. variedades. 



  

Respecto do material vexetal:

 1. A inscrición no Rexistro de variedades comerciaisRexistro de variedades comerciais, que esixe a 
conservación  destas, é u requisito previo E OBRIGATORIOrequisito previo E OBRIGATORIO para a produción 
destinada a comercialización e para a comercialización de sementes e 
plantas de viveiro. 
(ARTÍGO 5. NATURALEZA DA INSCRIPCIÓN (LEI 30/2006).ARTÍGO 5. NATURALEZA DA INSCRIPCIÓN (LEI 30/2006).
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Rexistro de material xenético para obtención de Rexistro de material xenético para obtención de 

variedades. variedades. 

Un material xenético, poderá ser inscrito no REXISTRO DE VARIEDADES Un material xenético, poderá ser inscrito no REXISTRO DE VARIEDADES 
COMERCIAIS, COMERCIAIS,  cando, sen perxuizo das demais formalidades previstas nesta 
Lei 30/2006, mediante o exame técnico se comprobe que:

a) É Distinta.Distinta.
b) É HHomoxénea.omoxénea.
c) É Estable.Estable.

O que denominamos  ensaios de: DHE,  DHE, ademais deberá cumprir en ditos 
ensaios realizados polos Centros de Referencia Nacionais, , outro requisito 
técnico:

d) Que Posua suficiente valor agronómicovalor agronómico ou de utilización segundo o 
esixan as normas técnicas de inscrición de variedades.

      
[CAPÍTULO II,  REQUISITOS PARA A INSCRICIÓN: (LEI 30/2006)][CAPÍTULO II,  REQUISITOS PARA A INSCRICIÓN: (LEI 30/2006)]



  

Para consultar se unha variedade está rexistrada, temos a ferramenta dos Para consultar se unha variedade está rexistrada, temos a ferramenta dos 
buscadores a nivel nacional e da UE:buscadores a nivel nacional e da UE:

Buscador variedades rexistradas:Buscador variedades rexistradas:
https://www.mapa.gob.es/app/regVar/BusRegVar.aspx

Buscador de variedades protexidas pola Oficina Comunitaria de Protección Buscador de variedades protexidas pola Oficina Comunitaria de Protección 
de Variedades:de Variedades:
Https;//www.cpvoextranet.cpvo.europa.ue/

Rexistro de material xenético para obtención de Rexistro de material xenético para obtención de 
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Rexistro de operadores profesionais de Rexistro de operadores profesionais de 

vexetais, para venda e comercio.vexetais, para venda e comercio.
Actualmente existen dous Rexistros no ámbito da regulación dos operadores profesionaís de vexetaís para a venda 
e o comercio:

● O Rexistro de Produtores de Sementes e Plantas de viveiro Rexistro de Produtores de Sementes e Plantas de viveiro. . (PROSEMPLAN), (PROSEMPLAN), regulado polo  Real Decreto 
1891/2008 de 14 de novembro.

● O Rexistro de Produtores, Comerciantes e Importadores de Vexetais, produtos vexetais e outros obxectos.Rexistro de Produtores, Comerciantes e Importadores de Vexetais, produtos vexetais e outros obxectos. 
(ROPCIV), (ROPCIV), regulado pola  Orde de 17 de maio de 1993. 

O PROSEMPLAN, é un rexistro de competencia nacional, pero xestionado polas CCAA, do cal so pode haber un 
operador con nº de rexistro por NIF, o que significa que ese operador deberá solicitar o rexistro, por primeira vez  na 
CCAA onde resida o seu sede social (artigo 36. autorización e rexistro (Lei 30/2006). Se ten diferentes 
emprazamentos en outras CCAA, reportarán a CCAA de orixe as súas actuacións de controis.

Este Rexistro é para os operadores que realicen operacións de producir, no senso de obter,  seleccionar ou 
multiplicar  variedades, (ou todas a vez).

O ROPCIV, é un Rexistro autonómico e terá, segundo na CCAA onde teña un espazo físico de multiplicación ou de 
comercialización,  un nº de rexistro diferente.

Este Rexistro é para os operadores que manexen especies suxetas ao pasaprte fitosanitario.



  

Todo o material vexetal e tódolos operadores, deben cumprir a normativa xeral e 
específica en canto Calidade e Sanidade e por tanto as CCAA, farán controis do 
seu cumprimento aos seguintes niveis:

Rexistro de variedadesRexistro de variedades
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1. Enténdese por provedor toda persoa, física ou xurídica, que exerza profesionalmente en 
relación coas sementes e plantas de viveiro algunhas das actividades seguintes: produción, 
almacenaxe, importación e comercialización ou posta no mercado.

2. Atendendo á actividade principal que realizan, os provedores clasifícanse en:

a) Produtor:Produtor: o que realiza a actividade de produción e pode realizar, ademais, 
calquera das sinaladas para os demais provedores.

b) Comerciante: Comerciante: o que realiza á actividade de importación, almacenamento ou 
comercialización ou posta nol mercado.

Actualmente e conforme o artígo  35. Concepto e clasificación dos Actualmente e conforme o artígo  35. Concepto e clasificación dos 
proveedores. (Lei 30/2006)proveedores. (Lei 30/2006)
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Rexistro de operadores profesionais de Rexistro de operadores profesionais de 

vexetais, para venda e comercio.vexetais, para venda e comercio.

ARTGO 3. CLASIFICACIÓN DOS PRODUTORES. (RD 1891/2008)ARTGO 3. CLASIFICACIÓN DOS PRODUTORES. (RD 1891/2008)

 Segundo a especie ou grupo de especiesSegundo a especie ou grupo de especies para a que foi autorizado:
a) Produtor obtentor, Produtor obtentor, producen material parenteral ou inicial das variedades ou clones 
obtidas por eles  previo traballo de selección,e cuxo destino sexa a súa multiplicación. 

b) Produtor seleccionadorProdutor seleccionador, producen semente ou plantas de viveiro de categoría inicial, 
base, o no seu caso, de prebase, e das restantes categorías (certificadas, estándar 
ou CAC).

c) Productor multiplicador Productor multiplicador, son os que producen:

1.º Sementes ou plantas de viveiro de categoría certificada 
2.º Para as especies en que os regulamentos técnicos admitan tres categorías de 
sementes certificadas, estes produtores unicamente poderán producir sementes das 
duas últimas categorías.
3.º Sementes ou plantas de viveiro de categorías estándar, CAC (conformitas 
agraria comunitatis) ou comercial si estas categorías existen para a especie.



  

Para consultar Produtores autorizados nuha CCAA,  temos a ferramenta do Para consultar Produtores autorizados nuha CCAA,  temos a ferramenta do 
buscadore a nivel nacional:buscadore a nivel nacional:

Buscador nacional de Productores autorizados:Buscador nacional de Productores autorizados:
https://www.mapa.gob.es/app/consultasprosemplan/productorconsulta.aspx
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Neste ano  2020, publicouse un novo Real Decreto, o 429/2020, de 3 de marzo, polo que se aproba o Regulamento 
sobre acceso aos recursos filoxenéticos para a agricultura e a alimentación e aos  cultivados para utilización con 
outros fins, e se modifican diversos reais decretos en materia de produtos vexetais.

En el, entre outras, regula, no seu artigo 20, o procedemento de acceso aos recursos fitoxenéticos por parte dos 
agricultores. Para poder ter acceso a estes recursos, o agricultor, deberá rexistrarse na súa CCAA, conforme o 
especificado no artigo 22, si ven está por regular o acceso as cantidades de sementes que poderán  facilitárselles 
para cada especie de las variedades agrícolas e hortícolas, que serán establecidas mediante acordo da Comisión 
Nacional sobre acceso aos recursos fitoxenéticos, a proposta dos responsables das colecciones. Una vez acordadas, 
estas cantidades serán publicadas en la páxina web do Ministerio.

Os dous Rexistros no ámbito da regulación dos operadores profesionais de vexetais para a venda e o comercio, 
existentes e xa comentados de calidade e sanidade, desaparecerán como tal para crear un ÚNICO REXISTRO, no 
que se inclúa ademais o rexistro, xa explicado, dos agricultores e dos acondicionadores de grao. 

Este novo Rexistro (ROPVEG) que será publicado en breve, regulará por tanto o Rexistro único dos operadores, cos 
obxectivos xerais de:

● Establecer as normas básicas para a autorización e para a inscrición dos operadores profesionais de material 
vexetal.

● Establecer as disposicións relativas as obrigacións dos operadores.  

Rexistro de operadores profesionais de Rexistro de operadores profesionais de 

vexetais, para venda e comercio.vexetais, para venda e comercio.



  

CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS Y PLANTAS DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS Y PLANTAS DE 
VIVEROVIVERO

Moitas grazas pola súa atenciónMoitas grazas pola súa atención

César Iglesias Vázquez César Iglesias Vázquez 
Xefe de Área 
Servizo de Sanidade e Produción Vexetal
cesar.iglesias.vazquez@xunta.es
Rúa dos Irmandiños s/n Salgueiriños 
15781 Santiago de Compostela
Tfn.: 981 540339 
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