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Unió Europea: evidència científica condició sqn
(1) no tenen efectes perjudicials en la salut human a (consumidors, 
agricultors,...)
(2) no causen efectes inacceptables en el medi ambi ent
(3) són suficientment efectius contra plagues i mal alties

Què són els productes fitosanitaris i per 
què els utilitzem? (I)

Protegir els vegetals contra organismes nocius i mi llorar la producció agrícola



06/10/2016

2

Què són els productes fitosanitaris i per 
què els utilitzem? (II)

� Productes fitosanitaris. formulacions 
químiques (substància activa + altres 
ingredients. Àmbits: agricultura, 
horticultura, forestaI i  usos no agraris).

� Substàncies actives : Protecció davant 
insectes, fongs, malalties, males 
herbes...

� Sistema dual d’autorització : 
substàncies actives (UE) i productes  
fitosanitaris (EM). 

Reglament 1107/2009
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REVISIÓ PRODUCTES FITOSANITARIS 2009
Directiva 91/414/CEE

� 1000 substàncies actives
� Desenes de milers de formulats
� Revisió 2001-2009

REGLAMENT (CE) Núm. 1107/2009 del Parlament europeu i del
Consell de 21 de octubre de 2009 relatiu a la comercialitzaci ó de
productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les Directiv es
79/117/CEE y 91/414/CEE del Consell

DIRECTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL
de 21 d’octubre de 2009 per la qual s’estableix el marc de l‘ac tuació
comunitària per assolir un ús sostenible dels plaguicides
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REGISTRE OFICIAL DE PF. MAGRAMA.

ÚS PRODUCTES FITOSANITARIS
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AUTORITZACIONS EXCEPCIONALS 
Art. 53 Reglament (CE) 1107/2009. 
Situacions de emergència en matèria fitosanitària

Reconeixement mutu. 
Art. 40 Reg.  (CE) 1107/2009
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� Producte autoritzat EM 1
� Producte autoritzat EM 2
� Procediment administratiu

COMERÇ PARAL·LEL
Art. 52 Reg. (CE) 1107/2009

BASE DE DADES EUROPEA DE PESTICIDES
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FONAMENTS LEGALS

Directiva  
2009/128/CEE

RD 
1311/2012 PAN

RD 1311/2012. USOS NO AGRARIS
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Art. 46 Àmbits diferents producció 
agrària professional

a) Espais utilitzats pel públic en general
� parcs oberts
� jardins confinats

b) Camps d’esports
c) Espais utilitzats per grups vulnerables
d) Espais d’us privat

� jardins domèstics d’exterior
� jardins domèstics d’interior
� horts familiars

e) Xarxes de serveis
f) Zones industrials
g) Camps de multiplicació
h) Centres de recepció

Article 46. Àmbits diferents de la 
producció primària agrària professional .

2. Les zones a què es refereixen les lletres a) b) i c) de l’apartat anterior
tenen la consideració de zones específiques i, com a tals, l’autoritat
competent ha de vetllar perquè es minimitzi o es prohibeixi l ’ús de
plaguicides, s’adoptin mesures adequades de gestió del ris c i es
concedeixi prioritat a l’ús de productes fitosanitaris de b aix risc.
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Article 47. Restriccions generals en 
àmbits no agraris.

En tots els espais i àrees compresos en els àmbits indicats a l’article 46
queden prohibits, amb caràcter general per a totes les classes d’usuaris:
� Els tractaments mitjançant aeronaus.

� Els tractaments amb productes fitosanitaris preparats en forma de pols
mitjançant tècniques d’aplicació per empolsament amb assistència
pneumàtica, llevat del cas de tractaments confinats en hivernacles,
magatzems o altres espais estancs.

� La utilització de productes fitosanitaris, sota condicion s diferents
de les que estableix el present Reial decret, sense perjudic i de les
que estableix l’autorització de cada producte fitosanitar i.

Art 47. Restriccions generals en àmbits 
no agraris.

Annex VIII . Requisits bàsics dels productes fitosanitaris
utilitzables en els àmbits descrits a les lletres a), b), c) i 
d) de l’article 46.1
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Article 48. Condicionaments per als usos no 
professionals

Jardins domèstics i horts familiars
Comercialització en envasos
< 500 g/500 l

< 1l (aerosols)

ART 49. CONDICIONANTS GENERALS

� ASSESSORAMENT  PREVI EN GIP
� DOCUMENT D’ASSESSORAMENT (ANNEX IX)



06/10/2016

11

ART 49. CONDICIONANTS GENERALS

Els productes fitosanitaris que poden utilitzar usuaris professionals en els
àmbits esmentats a les lletres a), b), c) i d), de l’article 46.1, han de
complir els requisits que especifica l’annex VIII . També poden utilitzar
aquells altres productes fitosanitaris que hagin estat expressament
autoritzats per a aquests àmbits, atenent les seves condicions
específiques d’utilització.

Pla de treball (Annex X)
Sol·licitud  a l’administració (10 d )
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ART. 49 Obligacions Administració municipal

2 dies
Informar veïns
Estimar sol·licitud

Art. 50 CONDICIONAMENTS ESPECÍFICS
ESPAIS UTILITZATS PEL PÚBLIC EN GENERAL
ESPAIS UITLITZATS PER GRUPS VULNERABLES
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Art. 50 CONDICIONAMENTS ESPECÍFICS

XARXES DE SERVEIS
RECINTES ZONES INDUSTRIALS

Reial Decret 951/2014 , de 14 de novembre, pel qual es regula la
comercialització de determinats medis de defensa fitosanitària.

Estan inclosos en el seu àmbit d'aplicació els organismes de control
biològic , les trampes i altres mitjans o dispositius per al control de plagues,
així com els productes no fitosanitaris que puguin afavorir que els conreus
desenvolupin vigor o resistències davant de patògens o de condicions
ambientals adverses, o permetin mitigar d'una altra manera els estralls que
puguin causar.

DETERMINATS MEDIS DE DEFENSA FITOSANITÀRIA
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ÚS PRODUCTES FITOSANITARIS

Declaració municipi lliure de glifosat.

ÚS PRODUCTES FITOSANITARIS



06/10/2016

15

ÚS PRODUCTES FITOSANITARIS

Empreses de tractament  

� Inscripció en el Registre Oficial d’Operadors i Productors de MDF

� Registre de transaccions amb productes fitosanitaris 

� Model de contracte amb els usuaris

� Documents acreditatius dels plaguicides utilitzats, cultiu/s objecte del 
tractament, i data del tractament.

� Carnets d’usuari professional (bàsic i qualificat)

� Aplicació en camp: mesures de seguretat, autorització dels productes 
fitosanitaris, si s’escau, mostreig i anàlisi dels productes o mescles

VIGILÀNCIA ÚS PRODUCTES FITOSANITARIS 


