
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL

ORDRE AAM/188/2013, de 21 de juny, per la qual es regula el procediment per al reconeixement de la
condició de persona assessora en gestió integrada de plagues.

La Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, per la qual s’estableix el marc d’actuació comunitària per
aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, disposa a l'article 14 l’obligació dels estats membres d’adoptar les
mesures necessàries per fomentar la gestió integrada de plagues amb baix consum de plaguicides així com per
garantir que els usuaris professionals disposin d’assessorament sobre la gestió integrada de plagues.

El Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús
sostenible dels productes fitosanitaris, que transposa la Directiva citada a l’ordenament intern, regula en el
capítol III, relatiu a la gestió integrada de plagues, la figura de la persona assessora en gestió integrada de
plagues, la qual requereix el reconeixement per part de l’autoritat competent en matèria d’agricultura.

D’acord amb l’article 12.3 del Reial decret esmentat, la persona assessora pot exercir la seva activitat en tot el
territori quan hagi acreditat la seva condició en una comunitat autònoma i s’hagi inscrit en una de les oficines
del Registre oficial de productors i operadors.

Per tot això, atesa la necessitat de regular el reconeixement de la condició de persona assessora en gestió
integrada de plagues a Catalunya, i d’acord amb l’habilitació a favor del/de la conseller/a en matèria
d’agricultura que estableix l’article 6.1c) del Decret 9/2012, de 17 de gener, relatiu al Sistema d’assessorament
agrari a Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

La present Ordre té per objecte l’establiment, dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, del règim
de reconeixement de les persones assessores en gestió integrada de plagues.

Article 2

Concepte i requisits

2.1 L’assessor/a en gestió integrada de plagues és qualsevol persona que hagi adquirit uns coneixements
adequats i assessori sobre la gestió integrada de plagues i l’ús segur dels productes fitosanitaris, a títol
professional o com a part d’un servei comercial, inclosos els serveis autònoms privats, els serveis de les
agrupacions de defensa vegetal reconegudes oficialment, els serveis de les entitats inscrites al Registre
d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya i els serveis d’assessorament públic, operadors comercials,
productors d’aliments i minoristes si s'escau.

2.2 La titulació requerida per a l’obtenció del reconeixement com a persona assessora en gestió integrada de
plagues és la que s’estableix a l’annex d’aquesta disposició.

2.3 Per tal de poder exercir com a persones assessores en gestió integrada de plagues, les persones
interessades han d’obtenir el reconeixement i estar inscrites en el corresponent Registre oficial de productors i
operadors en l’àmbit fitosanitari que gestiona la direcció general competent en matèria d’agricultura.
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Article 3

Sol·licitud i documentació a presentar

3.1 La persona que vulgui obtenir el reconeixement com a persona assessora en gestió integrada de plagues
ha de tenir el seu domicili legal a Catalunya i presentar un imprès normalitzat que es pot descarregar des del
web http://www.gencat.cat/agricultura o obtenir en qualsevol dependència del departament competent en
matèria d’agricultura. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la direcció general competent en matèria d’agricultura i es
pot presentar a les unitats territorials del Servei de Sanitat Vegetal o a les oficines comarcals del departament
competent en matèria d’agricultura, preferentment, davant la Xarxa d’oficines de gestió empresarial de la
Generalitat de Catalunya o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 25.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3.2 L’imprès de sol·licitud ha d’incloure les dades identificatives de la persona sol·licitant i anar acompanyat de
la còpia del títol universitari, de grau, màster o tercer cicle i formació professional de grau superior que
s’esmenten a l’annex d’aquesta Ordre. En els cas de titulacions universitàries posteriors a l’establiment de
l’Espai europeu d’educació superior (EEES) i de les titulacions de l’apartat 4 de l’annex, cal presentar
certificació de l’expedient acadèmic amb indicació dels crèdits ECTS si s'escau.

No és necessària la presentació d’aquesta documentació en el cas que les titulacions esmentades les expedeixi
el departament competent en matèria d’agricultura o una entitat de l’Estat espanyol, sempre que la persona
interessada autoritzi la direcció general competent per verificar-la.

3.3 La direcció general competent pot sol·licitar a la persona interessada tota la documentació necessària per
tal de poder avaluar de forma convenient la formació acreditada.

 

Article 4

Reconeixement de la condició d’assessor/a en gestió integrada de plagues

4.1 L’òrgan competent per al reconeixement de les persones assessores en gestió integrada de plagues és la
persona titular de la direcció general competent en matèria d’agricultura. Contra la resolució del/de la
director/a general es pot presentar recurs d’alçada davant el/la conseller/a competent en matèria d’agricultura
en el termini d’un mes des de la seva notificació.

4.2 El termini màxim per expedir el reconeixement és de 3 mesos comptats a partir de la presentació de la
sol·licitud. Passat aquest termini sense que la persona sol·licitant hagi rebut cap notificació aquesta pot
entendre estimada la seva sol·licitud.

4.3 La comissió d’infraccions que estableix la normativa vigent en matèria de sanitat vegetal i d’ús dels
productes fitosanitaris per part del personal assessor en gestió integrada de plagues es sanciona d’acord amb
la legislació vigent en matèria de sanitat vegetal i pot comportar la suspensió del reconeixement atorgat.

Disposició addicional

Inscripció de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues

Mentre no es creï el corresponent Registre oficial de productors i operadors en l’àmbit fitosanitari, la resolució
de reconeixement de la condició de persona assessora és suficient per poder exercir com a tal, i es crearà una
base de dades on constin les resolucions emeses. Un cop es creï l’esmentat Registre s’inscriuran d’ofici les
resolucions de reconeixement emeses fins a aquell moment.

Disposició transitòria

Fins a l’1 de gener del 2015 poden sol·licitar el reconeixement com a persones assessores en gestió integrada
de plagues d’acord amb el procediment que estableix l’article 4, els/les titulats/ades universitaris/àries o de
formació professional agrària que puguin acreditar experiència suficient en tasques d’assessorament, d’almenys
4 anys abans d’aquella data, en estacions d’avisos fitosanitaris, empreses de tractaments de productes
fitosanitaris, agrupacions de defensa vegetal, associacions per a la defensa fitosanitària en producció integrada
o associacions per a la defensa fitosanitària en producció ecològica. En aquest cas, juntament amb la titulació
universitària o professional exigida, cal acreditar l’experiència professional mitjançant la presentació dels
contractes de treball o qualsevol altre document admès en dret.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6408 - 2.7.20132/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-13179034-2013



Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 21 de juny de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex

Titulació habilitadora per exercir com a persona assessora en gestió integrada de plagues

1. La titulació habilitadora per exercir com a persona assessora en gestió integrada de plagues comprèn
llicenciatures, enginyeries superiors, enginyeries tècniques, títols de grau, màster o tercer cicle i títols de
formació professional superior que compleixen la condició de sumar en el seu conjunt 40 ECTS (European
Credit Transfer System) en matèries relacionades directament amb la producció vegetal, i en particular en
aquelles que, a banda de la denominació particular que rebin en el pla d’estudis corresponent, responguin de
manera inequívoca als continguts següents:

- Edafologia

- Fisiologia vegetal

- Botànica

- Millora vegetal

- Fitotècnia

- Cultius herbacis

- Cultius hortícoles

- Cultius llenyosos

- Silvicultura

- Planificació general dels cultius i aprofitaments forestals

- Avaluació de l’impacte ambiental

- Mecanització agrària

- Protecció vegetal

- Entomologia agrícola o forestal

- Patologia vegetal

- Malherbologia

- Química agrícola

Dels 40 ECTS esmentats, almenys 12 han de ser de matèries que estiguin relacionades directament amb la
protecció vegetal, i en particular aquelles que, a banda de la denominació particular que rebin en el pla
d’estudis corresponent, responguin de manera inequívoca als continguts següents:

- Protecció vegetal
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- Entomologia agrícola o forestal

- Patologia vegetal

- Malherbologia

- Mecanització (maquinària i equips per a la protecció dels cultius)

2. Les titulacions universitàries oficials amb plans d’estudi anteriors a l’Espai europeu d’educació superior
(EEES) que compleixen les condicions especificades en el punt 1 són:

- Enginyeria agrònoma

- Enginyeria tècnica agrícola

- Enginyeria de forest

- Enginyeria tècnica forestal

3. Compleixen també les condicions especificades en el punt 1 les titulacions següents de formació
professional:

- Tècnic/a superior en paisatgisme i medi rural

- Tècnic/a superior en gestió forestal i del medi natural

4. Altres titulacions:

- Les titulacions universitàries oficials amb plans d’estudi anteriors a l’EEES quan els seus titulars puguin
acreditar haver rebut formació equivalent a la que recull el punt 1.

- Altres titulacions de formació professional superior quan els seus titulars puguin acreditar haver rebut
formació equivalent a la que recull el punt 1.

(13.179.034)
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