Reial decret 285/2021
condicions d'emmagatzematge, comercialització i
autorització d'assajos amb productes fitosanitaris
(inclou l’obligació del RETO)

CETAFC, 28 de gener de 2022

Nous RD en sanitat vegetal – any 2021
1. Reial decret 285/2021, de 20 d’abril. Estableix les
condicions d'emmagatzematge, comercialització
i autorització d'assajos amb fitosanitaris
2. Reial decret 387/2021, d'1 de juny, pel qual es
regula el règim de certificació fitosanitària oficial per
a l'exportació de vegetals i productes vegetals
3. Reial decret 739/2021, de 24 d'agost, pel qual es
dicten disposicions per a l'aplicació de la normativa
de la UE relativa a les mesures de protecció contra
les plagues dels vegetals i els controls oficials
4. Reial decret 1054/2021, de 30 de novembre.
Estableix i regula el Registre d'operadors
professionals de vegetals i les mesures que han de
complir per expedir passaports fitosanitaris ...
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Reial Decret 285/2021
 Objectius:
Millorar:
 Transparència del mercat
 Garantir la traçabilitat
 Assegurar manipulació i utilització correcta

 Mesures:
 Regula condicions d’emmagatzematge
 Fa obligatori el RETO
 Controls oficials per a la comercialització, importació i exportació
 Regula les entitats que realitzin assajos amb fitosanitaris

Reial Decret 285/2021
 6 capítols:
I. Disposicions generals
II. Emmagatzematge
III. Comerç exterior
IV. Comercialització i control
V. Assaigs amb fitosanitaris
VI. Règim sancionador
 Modifica i deroga articles del RD 1311/2012 (Art. 40 i 43)
 Deroga: Diversos articles de la RTS (RD 3349/1983) i 2 ordres

Entrada en vigor:
10/11/2021
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Capítol II: Emmagatzematge de
fitosanitaris d’ús professional
1. Condicions generals:
Tant els operadors del sector subministrador, com els usuaris
professionals i les empreses de tractament, no poden emmagatzemar
productes fitosanitaris que hagin estat retirats o no autoritzats
Termini residus perillosos: 6 mesos
Pla pilot: Gestió retirada productes cancel·lats
DACC - ARC - FCAC
2. Condicions específiques:
a) En la distribució i la venda
b) En empreses de tractaments
c) En explotacions agràries (substitueix el que estableix el RD 1311/2012)

Capítol III:
Comerç exterior

 Obligacions en les importacions de productes fitosanitaris i
substàncies actives.
 Mesures de control en les partides presentades per a inspecció
en els Llocs de Control Fronterer
 Mitjans per realitzar els controls en frontera
 Obligacions dels exportadors de productes fitosanitaris i
substàncies actives
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Capítol IV:
Comercialització i control
 Prohibida la venda a distància
Sols s’autoritza per a productes fitosanitaris ús no professional

 Programa plurianual de controls oficials
 RETO: Registre electrònic transaccions i operacions amb fitosanitaris
Obligatori per als operadors inscrits al ROPO de la:
– Secció I: sector subministrador
– Secció II: sector empreses tractaments fitosanitaris
Aquest registre de transaccions és obligatori des de 2012; la novetat és
que ara és electrònic (a través de l’aplicació RETO del MAPA)

RETO (Web MAPA)
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Requisits d’accés a RETO
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Manuals

Càrrega de dades i serveis web

6

Tipus de Gravació a RETO
SECTOR SUBMINISTRADOR (SS)
COMPRA:
Per operacions entre sector subministrador:
ROPO SS - ROPO SS
Ja siguin compres, vendes, devolucions o traspassos entre els propis
magatzems

VENDA:
 Per operacions entre subministrador (SS) i empresa tractaments (ST):
ROPO SS - ROPO ST
 Per operacions entre subministrador (SS) i usuari final (SU):
ROPO SS - ROPO SU

Tipus de Gravació a RETO
SECTOR SUBMINISTRADOR (SS)
EXPORTACIÓ UE/no UE:
Per operacions entre subministrador i comprador UE o països tercers
ROPO SS - Dades empresa compradora

IMPORTACIÓ UE/no UE:
Per operacions entre subministrador i venedor UE o països tercers
ROPO SS - Dades empresa venedora

RETIRADA PER GESTOR AUTORITZAT/ROBATORI:
Operacions entre sector subministrador i empresa gestora:
ROPO SS - Dades empresa gestora
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Contingut mínim de dades per a les transaccions
Sector subministrador (Annex I RD)

a) Identificació de l'operació: compra, venda, importació …
b) Data de la transacció.
c) Identificació del producte fitosanitari (nom comercial, nº d'inscripció al
Registre oficial de productes fitosanitaris i número o referència, si
escau, del lot de fabricació).
d) Quantitat de producte objecte de la transacció (capacitat de l'envàs i
nombre d'envasos).
e) Identificació del subministrador i del comprador (nº d'inscripció en el
ROPO, nom i cognoms o raó social, adreça o seu social i NIF).

Tipus de Gravació a RETO
SECTOR EMPRESES TRACTAMENT

ADQUISICIÓ:
Per operacions
ROPO ST - ROPO SS

APLICACIÓ:
Per operacions entre empreses de tractament
ROPO ST - ROPO SU
ROPO ST - Dades client sense ROPO
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Contingut mínim de dades per a les transaccions
Sector tractaments (Annex I RD)
a) Identificació de l'operació: adquisició o aplicació.
b) En cas d'adquisició, identificació del subministrador (nº inscripció en
el ROPO, NIF i nom o denominació social).
c) En cas d'aplicació, identificació de la part contractant del servei (Nom
i cognoms o raó social, adreça o seu social i NIF).
d) Data de l'operació.
e) Identificació del producte fitosanitari (nom comercial, nº d'inscripció al
Registre oficial de productes fitosanitaris i nº o referència, si escau,
del lot de fabricació).
f) Quantitat de producte objecte de la transacció (capacitat de l'envàs i
nombre d'envasos).
g) En el cas de les aplicacions, cultiu o objecte del tractament realitzat.

Instrucció DACC sobre el RETO

Totes les transaccions que es gravin a RETO es poden modificar o fins i tot esborrar durant
un període d'un mes que comença a comptar el dia que es realitza l'enregistrament.
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Més informació

MAPA: jagutierrez@mapa.es
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/reto/

DACC: ssv.daam@gencat.cat
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/mitjans-defensafitosanitaria/

Preguntes freqüents

10

Altres fonts d’informació del RETO

Vídeo Jornada RETO (MAPA - Octubre)
enllaç 1ª part: https://eu-lti.bbcollab.com/recording/2c6cc958918a44cda4d7dbdb152ef94d
enllaç 2ª part: https://eu-lti.bbcollab.com/recording/a0bcc635507e4184a72d8227b3c73911

Jornada PATT a Benavent de Segrià
Divendres dia 18 de febrer.
Ponent: J.A. Gutiérrez (MAPA)

Capítol V: Assaigs amb productes fitosanitaris






Requisits per a la realització d'assaigs
Registre d'empreses que realitzin assaigs
Inspecció i control dels assaigs
Autoritzacions no destrucció de collita
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