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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
ORDRE
AAR/544/2010, de 17 de novembre, per la qual s’autoritza i es dóna publicitat a tot el
material de base amb autorització vigent per a la producció de materials forestals
de reproducció de categoria qualiicada a Catalunya.
La Directiva 1999/105/CE, del Consell, de 22 de desembre de 1999, sobre comercialització dels materials forestals de reproducció, va refondre en un únic text
i va actualitzar la normativa comunitària anterior que regulava aquesta matèria de
manera dispersa.
Aquesta Directiva va ser incorporada a l’ordenament jurídic estatal pel Reial
decret 289/2003, de 7 de març, sobre comercialització dels materials forestals de
reproducció i alhora refon i actualitza tota la normativa comunitària anterior sobre
producció i comercialització dels materials forestals de reproducció.
L’article 3 del Reial decret citat estableix que, per produir materials forestals de
reproducció destinats a la comercialització, només es podran utilitzar materials
de base que autoritzi l’òrgan competent de la respectiva comunitat autònoma
alhora que preveu la retirada de l’esmentada autorització. La Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia ha realitzat els estudis corresponents i, ha fet les comprovacions sobre el compliment dels requisits mínims per a l’autorització dels
materials de base destinats a la producció de materials forestals de reproducció
de categoria qualificada.
Mitjançant les ordres ARP/528/2006, de 9 de novembre i, AAR/340/2008, de 7
de juliol, es varen autoritzar una sèrie de materials de base per a la producció de
materials forestals de reproducció de categoria qualificada. Per una major comprensió per part del operadors, cal refondre tot el material de base autoritzat fins la
data, el qual queda reflectit als annexos 1 i 2 d’aquesta Ordre.
D’acord amb la competència exclusiva de l’article 116.e) de l’Estatut, i els articles
12.a) i 13.1.d) del Decret 659/2006, de 27 de desembre, de reestructuració parcial del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i en ús de les atribucions
que m’han estat conferides per l‘article 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
ORDENO:
Article 1
Autoritzar, per un període de deu anys, els materials de base, per a la producció
de materials forestals de reproducció de categoria qualificada, que es relacionen a
l’annex 1 d’aquesta Ordre.
Article 2
Retirar l’autorització al clon CL-Q-275/Skywood per a la producció de materials
forestals de reproducció de categoria qualificada.
Article 3
La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia inspeccionarà, a intervals regulars, els materials de base autoritzats que consten en els annexos 1 i 2 d’aquesta
Ordre, a fi de comprovar que continuen complint els requisits per als quals van ser
autoritzats i, en cas que no sigui així, retirar-los l’autorització amb audiència prèvia
de l’interessat i sens perjudici del règim sancionador que preveu la Llei 30/2006, de
26 de juliol, de llavors, plantes de viver i de recursos fitogenètics.
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Article 4
Donar publicitat a la relació de material de base, amb autorització vigent a
Catalunya, per a la producció de materials forestals de reproducció de categoria
qualificada que consta a l’annex 2.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Barcelona, 17 de novembre de 2010
JOAQUIM LLENA I CORTINA
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
ANNEX 1
Autorització de nou material de base

Progenitors de família i horts llavorers autoritzats com materials de base per a la producció de material forestal de reproducció de categoria qualificada.
C = codi; N = nom del material forestal de reproducció o localització; T = terme municipal; P = província; X = UTM X; Y = UTM Y; A = altitud (m); O
= objectiu; L = naturalesa del material de base; E = autenticitat del material de base; S = superfície (ha); PF = progenitor de família; HLL = hort llavorer;
NA = no autòcton; A = autòcton.

Espècie: Juglans híbrid.
C
PF-Q-751/08/001
PF-Q-751/08/002
PF-Q-751/08/003
PF-Q-751/08/004

N
IRTA-Ng209xRa1
IRTA-M-2xRa1
J-Ng 209xRa3
J-Ng 23xRa4

T
Caldes de Montbui
Caldes de Montbui
Llinars del Vallès
Llinars del Vallès

P
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

X
431058
430995
448764
448799

Y
4607841
4607796
4609944
4609760

A
203
203
200
200

O
Producció de fusta
Producció de fusta
Producció de fusta
Producció de fusta

L
PF
PF
PF
PF

E
NA
NA
NA
NA

S
0,2000
0,2000
2
1

Espècie: Juglans regia
C
N
HS-Q-75/08/001 Torreferrussa

T
P
X
Santa Perpètua de Mogoda Barcelona 430246

Y
A
4597969 74

O
Producció de fusta

L
HLL

E
A

S
0,2772
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ANNEX 2
Material de base amb autorització vigent
Clons autoritzats com materials de base per a la producció de material forestal
de reproducció de categoria qualificada.
Espècie: Juglans nigra
CL-Q-275/Alphawood
CL-Q-275/Eccofast
CL-Q-275/Eccogreen
CL-Q-275/Eccoleader
CL-Q-275/Eccopremier
CL-Q-275/Ecco-prime
CL-Q-275/Ecco-venner
CL-Q-275/Eccovigor
CL-Q-275/Equitywood
CL-Q-275/Excelwood
CL-Q-275/Excelshape
CL-Q-275/Fanwood
CL-Q-275/Firstplant
CL-Q-275/Firstwood
CL-Q-275/Goodshape
CL-Q-275/Goodway
CL-Q-275/Higwood
CL-Q-275/Powertall
CL-Q-275/Strongwood
CL-Q-275/Superfast
CL-Q-275/Wonderwood
Espècie: Juglans regia
CL-Q-750/IRTA R-6
CL-Q-750/IRTA R-230
Espècie: Juglans híbrids
CL-Q-751/IRTA X-80
(10.320.119)
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