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Normativa actual

• Directiva 91/414/CE sobre comercialització de 
productes fitosanitaris
– Annex I:  Substàncies actives autoritzades

• Reglament CE 396/2005:  sobre LMR en aliments i 
pinsos d’origen vegetal i animal 

– Reglament CE 178/2006: Annex I: productes als que s’aplica
– Reglament CE 149/2008 (en vigor 1/9/2008)

• Annex II: LMR permanents 
• Annex III: LMR temporals 
• Annex IV: Subs. actives que no requereixen LMR
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Comitè Permanent de la Cadena 
Alimentària i la Sanitat Animal

• Secció fitosanitaris - legislació
• Secció fitosanitaris - residus



Antoritat Europea de Seguretat 
Alimentària

L'avaluació de seguretat per als 
consumidors incumbeix a la AESA, 
segons la toxicitat del plaguicida, els 
nivells màxims esperats en els aliments i 
les diverses dietes dels consumidors 
europeus.



Llista única europea
de substàncies actives

-- Noves substNoves substàànciesncies: Des de 1993 precisen : Des de 1993 precisen 
autoritzaciautoritzacióó prprèèvia de la Comissivia de la Comissióó Europea per a Europea per a 
incloureincloure--les en lles en l’’annex 1 de la directiva 91/414/CEEannex 1 de la directiva 91/414/CEE

-- SubstSubstààncies registrades en algun estat membre ncies registrades en algun estat membre 
ll’’any 1993:any 1993: la revisila revisióó finalitzarfinalitzaràà el 2009 el 2009 

-- SubstSubstààncies no defensades:ncies no defensades: retirades el 2003, retirades el 2003, 
excepte les autoritzades per a usos essencials que  excepte les autoritzades per a usos essencials que  
es van retirar el 2007es van retirar el 2007



7-1-2009 Substàncies
Incloses 276

Excloses (*) 344

Revisió de substàncies actives

(*) Comercialitzades a ES.





Registre Oficial
de Productes Fitosanitaris

• Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí
– Direcció General de Recursos Agrícoles i 

Ramaders

• Informació (Registre públic):
www.marm.es





Límits Màxims de Residus
(Article 42 - Llei 43/2002, de Sanitat Vegetal)

Els vegetals, productes vegetals i els 
seus transformats, destinats a la 
alimentació humana o animal, no 
podran contenir, des del moment de la 
primera comercialització després de la 
collita, o des de la sortida del 
magatzem, en cas de tractaments 
postcollita, residus de plaguicides en 
nivells superiors als LMR establerts.



Reglament LMR

• Contempla tots els productes agrícoles destinats a la 
alimentació humana i a pinsos. Llista els LMR per a 315 
productes frescos. Aquests LMR s’apliquen també a aquests 
productes després de la seva transformació. 

• El Reglament es refereix als plaguicides actual o 
prèviament  utilitzats en la agricultura dins o fora de la 
UE (al voltant de 1.100). 

• L'avaluació de seguretat dels consumidors incumbeix a la 
AESA, segons la toxicitat del plaguicida, els nivells màxims 
esperats en els aliments i les diverses dietes dels 
consumidors europeus.



Adaptació dels usos autoritzats de 
productes fitosanitaris a Espanya

• Resolució del MARM de 30/6/2008
– Es fixa el 31/8/08 per retirar les autoritzacions 

dels productes fitosanitaris amb LMR per sota 
de l’anterior normativa espanyola

– Es fixa l’1/9/08 perquè els titulats reetiquetin els 
envasos dels productes amb les modificacions 
que resultin de la revisió, per contenir 
substàncies actives afectades pels nous LMR.



Resultats dels plans de vigilància 
de residus - Catalunya

Any Núm. 
Mostres

% amb 
residus

% amb residus 
> LMR

2002 271 50,2 6,6
2003 233 53,6 4,7
2004 249 49,8 4,0
2005 284 50,3 2,5
2006 298 39,3 1,7
2007 276 37 3,6



Resultats dels plans de vigilància 
de residus - Espanya

Any Núm. 
Mostres

% amb 
residus

% amb residus 
> LMR

2002 4.049 38 3,8
2003 3.246 38 4,8
2004 3.200 40 3,6
2005 3.073 50 3,7
2006 3.515 40 3,9
2007 4.563 45 5,2







Ordre APA/326/2007

“Per la qual s’estableixen les obligacions dels 
titulars d’explotacions agrícoles i forestals en 
matèria de registre de la informació sobre l’ús 
de productes fitosanitaris”.



Data Plaga o mala herba motiu del 
tractament

Nom comercial del 
producte

Núm. de 
Registre

Registre de tractaments fitosanitaris
Titular explotació: ................................................NIF ............................
Dades de la parcel·la....................................................................................



Envasos de productes fitosanitaris

-- Llei 11/1997, envasos i Llei 11/1997, envasos i 
residus dresidus d’’envasos:  envasos:  
Classifica els envasos dels Classifica els envasos dels 
plaguicides com a plaguicides com a Residu Residu 
d'Envd'Envààs Industrials Industrial

-- Reial Decret 1416/2001, Reial Decret 1416/2001, 
dd’’envasos de fitosanitaris:envasos de fitosanitaris:
GestiGestióó a trava travéés ds d’’un           un           
gestor autoritzatgestor autoritzat



Formació dels usuaris
(Ley de sanidad vegetal 43/2002)

“Los usuarios y quienes manipulen productos 
fitosanitarios deberán:
Cumplir los requisitos de capacitación 
establecidos por la normativa vigente, en 
función de las categorías o clases de peligrosidad 
de los productos fitosanitarios”



Formació dels usuaris
(Catalunya)

Nivell bàsic: Els agricultors que no disposin de 
personal auxiliar en la pròpia explotació

Nivell qualificat: Els agricultors i/o els responsables 
tècnics de les explotacions agràries que tinguin al seu 
càrrec personal que apliqui fitosanitaris

Obligació:  a partir de l’1 de gener de 2009



Formació dels usuaris
Catalunya

Obligació: des de 1 de gener de 2009



Noves normes UE sobre el 
comerç i ús dels

productes fitosanitaris
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Futura nova normativa UE

• Reglament de comercialització de 
productes fitosanitaris

– Substituirà directiva 91/414/CEE

• Directiva per a l’ús sostenible de 
plaguicides



Reglament
de comercialització de
productes fitosanitaris

(Aprovat pel Parlament Europeu
1,5 anys per a la seva aplicació)



Objectius

– Augmentar la seguretat en salut humana i 
medi ambient

– Harmonització de l’autorització i 
comercialització de productes fitosanitaris

• Mecanismes
– Reconeixement mutu dels productes 

fitosanitaris
– Nous criteris d'aprovació de substàncies 

actives



Reconeixement mutu i autorització
zonal dels productes fitosanitaris

• Tres zones: Nord, Centre i Sud

• Zona Sud: Portugal, ESPAÑA, Francia, Italia, 
Eslovenia, Malta, Chipre, Grecia y Bulgaria

• Obligació de reconeixement mutu d’
autoritzacions de productes fitosanitaris en 
EEMM de la mateixa zona



Directiva
per a l’ús sostenible dels

productes fitosanitaris

(Aprovada pel Parlament Europeu,
2 anys per transposar els EEMM)



Objectiu

Reduir l’impacte de l’ús dels productes fitosanitaris 
sobre la salut humana i el medi ambient

Mecanismes:
• Plans Estatals d’Acció
• Formació dels usuaris de fitosanitaris
• Requisits per a la venda 
• Seguretat en els equips d’aplicació
• Tractaments aeris
• Protecció del medi aquàtic i zones sensibles
• Maneig de plaguicides
• Gestió Integrada de Plagues



Contínua: Inicial i complementària

Destinataris: usuaris professionals, distribuïdors i assessors

Programes:
Estratègies i tècniques Gestió Integrada de Plagues

Ús, manteniment d’equip i tècniques de polvorització

Legislació de productes fitosanitaris

Riscos i perills de productes fitosanitaris

Mesures d’emergència per a la salut humana i medi ambient

Registres d’ús de prod. fitosanitaris

Formació dels usuaris



Els distribuïdors que venen a usuaris 
professionals hauran d’estar en possessió d’un 
certificat de formació

Només es vendran productes fitosanitaris 
autoritzats per a ús professional a titulars d’un 
certificat

Requisits de venda de P.F.



INSPECCIÓ OBLIGATÒRIA d’equips i accessoris
cada 3 anys (5 anys fins a  2020)

En 7 anys tots els equips inspeccionats

Seguretat en els equips 
d’aplicació



Emmagatzematge i manipulació, dilució i barreja de productes 
fitosanitaris
Manipulació i gestió de envasos i restes de productes fitosanitaris

Neteja d’equips després d’utilització

Requisits per a zones d’emmagatzematge

Per a usuaris no professionals, mesures per a evitar manipulacions 
perilloses

Manipulació de fitosanitaris



PROHIBICIÓ.    Els EEMM poden autoritzar excepcions, 
amb les següents condicions:

- Definir i fer públics cultius, àrees i requisits específics
- Els productes fitosanitaris ha d’estar aprovats per aquest ús
- No hi ha d’haver alternatives o els avantatges han de ser 

molt clars
- Especificar les mesures per a advertir als residents

Tractaments aeris



Protecció del medi aquàtic 

En proximitats de masses d’aigua
- Donar preferència als productes fitosanitaris  
menys perillosos per al medi aquàtic

- Establir bandes de seguretat



Protecció àrees sensibles

Els EE MM prohibiran o limitaran l’ús de productes   
fitosanitaris

Àrees d’us públic 

Àrees amb poblacions especialment sensibles 

Àrees de conservació



Obligació:  A partir del 2014

Gestió integrada de plagues



Moltes gràcies
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