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RESUM DEL QUE TOCA A JARDINERIA DEL REAL DECRETO 1311/2012 DE USO 
SOSTENIBLE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Des de fa uns anys que es parlava d'aquest decret que el que ve a fer és adequar la normativa 
espanyola a la comunitària, concretament el Reglament CE 1107/2009 i la Directiva 2009/128/CE, 
per tal d'un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
Aquest Real Decret (RD) tenia com a termini màxim d'aparició el novembre de l'any passat i davant 
de l'impossibilitat  de publicar-ho abans la CE va donar  un nou termini  fins  l'agost  d'enguany, 
finalment se'ns va comunicar que es publicaria a finals d'octubre i de manera inesperada ha estat 
publicat el dissabte 15 de setembre. No és ni una invenció d'Espanya ni som els primers en aplicar-
ho som els darrers, amb diferència.

Tota aquesta normativa afecta a l'us, comercialització i distribució dels productes fitosanitaris, tant a 
l'agricultura com en els usos no agrícoles, entre ells a la jardineria. I no tan sols l'us, també a la 
manera en que s'han de fer servir i a la manera en que es farà la lluita contra plagues i malalties.
Des d'abans que es comencés a parlar del RD i avançant-nos a la normativa que derivava de la 
legislació (i  fent ús del seny que preconitzem) a Catalunya hem estat preparant (la Generalitat, 
associacions, gremis, empresses i experts) un Llibre Blanc sobre els Tractaments Fitosanitaris a 
Jardineria Pública,  aquest  treball  que teníem pràcticament acabat  ara s'està adequant a la nova 
normativa.
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Dins del RD hi han coses que ens afecten en comú amb l'agricultura i d'altres que són específiques 
de la Jardineria (deixem de banda altres usos per no complicar-ho). En comú tenim que:

− Els usos no professionals dels productes s'inclouen en diversos capítols del RD.
− Desapareix  el  RESP (Registro  de Establecimientos y Servicios Plaguicidas) i  es crea el 

ROPO (Registro Oficial de Productores y Operadores) en aquest Registre apart de fabricants 
s'hauran d'incloure els usuaris professionals dels productes, els distribuïdors, els venedors, 
els transportistes i els assessors fitosanitaris (dels que parlaré més endavant). Capítol X del 
RD. 

− Les empreses inscrites a l'antic RESP ho seran d'ofici al nou ROESP  a on correspongui. 
(Disp Transitòria segona)

− Paral·lelament  i  a  corre-cuita,  sense consultar  a pràcticament  ningú que coneixem, s'ha 
elaborat un Plan de Acción Nacional PAN (darrerament s'han fet diversos, no confondre'ls) . 
Aquest és un pla per avaluar i garantir l'aplicació del RD, i en conseqüència de la normativa 
europea, i es descriu al Capítol II del RD.

− Tota  la  lluita  contra  plagues  i  malalties,  tant  a  Agricultura  com  a  Jardineria  es  farà 
mitjançant LLUITA INTEGRADA o Gestió Integrada de plagues, per tant s'elimina la lluita 
exclusivament  química  però  no  es  parla  en  cap  moment  de  fer  exclusivament  lluita 
biològica. La Lluita Integrada es descriu al Capítol III del RD.

− Es crea la figura de l'Assessor Fitosanitari (capítol 3 art 11) que dirigirà la Gestió Integrada 
contra plagues, tant a Agricultura com Jardineria. Aquest Assessor haurà de ser contractat 
(documentalment) internament o externament per totes les empresses i professionals que 
realitzin  tractaments  (queden  exclosos  els  usuaris  no professionals).  L'assessor  tindrà 
formació superior i especifica, durant un temps s'habilitaran els que puguin demostrar tenir 
l'experiència, més endavant únicament pels estudis realitzats.
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− Fins l'1 de gener de 2015 les CC.AA. podran habilitar com assessors fitosanitaris els titulats 
superiors que demostrin experiència de al menys 4 anys en assessorament en empresses de 
tractaments, estacions d'avisos, ADV's, producció integrada, etc. (Disp Transitòria tercera).

− A cada explotació (agrària o no) es crearà un registre d'us dels productes fitosanitaris a la 
mateixa. Les empresses que realitzin tractaments per altres també hauran de dur un registre 
de l'us dels productes. (art.16)

− A partir del 26/11/2015 com a màxim, tots els usuaris i venedors de productes han de tenir 
un  carnet  adequat  (bàsic  o  qualificat).  A partir  d'aquesta  data  només  es  podrà  vendre 
productes fitosanitaris d'us professional a qui tingui el carnet adient. 

− Totes les vendes o cessions de productes s'hauran de portar en un registre (art. 25).
− La protecció del medi aquàtic i del aigua potable (Capítol VII i VIII)
− La protecció dels treballadors d'hivernacles i  llocs tancats quan es tracti  amb productes 

diferents dels de baix risc.
− Les mides a prendre per a preparar i aplicar els productes o la neteja dels aparells aplicadors.
− L'emmagatzematge i la recollida d'envasos (SIGFITO). (Capítol IX).
− Tots  els  equips  de  tractaments  s'hauran  d'inscriure al  Registro  Oficial  de  Maquinaria 

Agrícola, a un apartat que es crea d'usos no agrícoles (RD 1013/2009), i aquests s'hauran 
d'inspeccionar periòdicament (RD 1702/2011) a Catalunya queden exempts els aparells de 
capacitat  de  menys  o  igual  a  100  l.,  (carretons  i  motxilles  no).  (Disposició  addicional 
primera del RD 1311/2012).

No ens afecten en canvi:

− El registre dels productes fumigants, Tòxics o molt Tòxics, l'antic LOM (Llibre Oficial de 
Moviments),  doncs  tots  aquests  productes  passen  a  estar  expressament  prohibits a 
Jardineria (inclosos alguns herbicides que alguns s'entesten en fer servir).

Els que són específics de la Jardineria, pública i privada, i també domèstica,  els podem trobar al 
capítol XI (no parlo de vivers, magatzems i altres usos que tampoc són estrictament agrícoles i 
tenen algunes especificitats)

– Als espais que es consideren de protecció especial  com parcs i  jardins públics, escoles, 
hospitals etc, s'han de minimitzar els tractaments, donant preponderància als productes de 
baix risc, és poden arribar a prohibir. Aquesta prohibició no es pot fer extensa a espais verds 
privats. (art. 46)

– La  prohibició  total  dels  tractaments  aeris  (en  agricultura  hi  han  excepcions  que  s'han 
d'autoritzar cada cop).

– No es podran fer servir productes en espolvoreig. (art.47).
– Els usuaris  no professionals podran fer servir productes fitosanitaris en jardins domèstics, 

privats o horts familiars segons les limitacions especificades a l'Annex VIII (que comentaré 
més endavant) amb productes específics per  a us no professional.  En jardineria interior 
domèstica només es podrà  tractar  amb aerosols  o  envasos  específics  d'aplicació  directa 
(sense preparació del contingut). Els envasos no podran superar un litre en aquest darrer cas 
o 500 ml o 500 gr. en qualsevol altre cas. (art. 48).

– A l'article 49 s'especifica en diversos apartats:
– Tots  els  usuaris  professionals  hauran  de  tenir  un  contracte  d'assessorament  en  Gestió 
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Integrada amb un assessor fitosanitari, a menys que el mateix usuari ho sigui o tingui un a 
dins la seva empresa. Al contractar-lo l'assessor crearà un “Document  d'assessorament” que 
quedarà  en  possessió  de  l'usuari  o  l'empresa  contractant  i  que  contindrà  les  dades 
especificades a l'Annex IX.

– Els productes fitosanitaris que es podran emprar són els especificats a l'Annex VIII (que 
comentaré més endavant) i els que s'autoritzin expressament.

– L'usuari professional que hagi de realitzar el tractament realitzarà un “Pla de treball” d'acord 
amb el “Document d'assessorament” amb les dades especificades a l'Annex X per tal de dur 
a terme aquest tractament. Aquest Pla de treball pot incloure repeticions del tractament o el 
mateix tractament per a diversos contractants.

–  El tractament o la seva repetició, s'hauran de comunicar amb 10 dies hàbils d'avançament a 
l'òrgan competent de l'administració local (gen. L'Ajuntament), indicant si serà múltiple i 
afegint el Pla de treball, Document d'Assessorament i contractes. 

– L'administració  al  cap  de  2  dies de  rebre-la  ha  d'haver  resolt  l'autorització  (el  silenci 
administratiu és positiu) i ha d'informar als veïns de la realització del/s tractament/s.

– Queden exclosos de l'autorització, però no de la notificació, els tractaments obligatoris per 
plagues de quarantena o de interès social per normativa nacional o autonòmica. (fins aquí és 
l'article 49).

– Als espais fets servir  pel  públic en general el  responsable de l'aplicació vetllarà perquè 
aquest es faci en horaris que minvin la presència del públic o que l'accés d'aquest es pugui 
controlar (tanques, jardins tancats, etc.). Als espais fets servir per grups vulnerables (escoles, 
hospitals,llars d'avis, etc.) el director del centre amb 48 hores d'avançament pot indicar dies 
o horaris més adients (art.50).

– Als jardins privats i horts familiars quan el tractament el realitzi un professional o empresa 
s'hauran de seguir les especificacions del pla de treball i el contracte establerts. En aquest 
cas el propietari queda exclòs de portar el registre de tractaments però no de conservar els 
contractes. (art. 50).

– Als tractaments a xarxes de serveis, etc. es vigilarà el perill de contaminació d'aigües, amb 
cura  a  les  escorrenties,  al  document  d'assessorament  s'afegirà  una  avaluació  d'impacte 
ambiental, es donarà preferència als sistemes mecànics o físics.

– Als espais d'accés només per professionals (polígons industrials p. ex.) es podran programar 
amb  antelació  un  o  dos  tractaments  amb  productes  autoritzats,  si  el  terra  es  troba 
impermeabilitzat només es tractarà a les vores, juntes i escletxes.

– La gestió dels envasos buits serà diferent segons siguin d'ús professional o no: els envasos 
d'us no professional s'haurà de llençar al contenidor d'envasos de la gestió municipal. Els de 
usos professionals s'hauran de netejar, guardar i entregar al gestor de recollida d'envasos 
autoritzat (gen. SIGFITO), portant un registre dels albarans d'entrega dels mateixos (igual 
que els de ús agrícola, capítol IX) (article 51).

Annex I. Bases Gestió Integrada Plagues.

Annex II. Titulació Habilitant. Especifica les assignatures, amb 40 crèdits en estudis superiors dels 
que al menys 12 han de ser en algunes en especial per a tenir el títol de assessor fitosanitari.
(Encara que diu que hi han titulacions que compleixen amb aquests crèdits el cert és que uns recents 
articles de Phytoma sobre la docència de Sanitat Vegetal situen entre 0 i 18 com a màxim el nombre 
de crèdits d'aquestes matèries que s'imparteixen a aquests estudis)

Salvador Garcia i López (APEVC) 3



REAL DECRETO 1311/2012 

Annex III Registres dels Productes Fitosanitaris. Quadern d'explotació. Registre de Tractaments.

Annex IV. Matèries de Formació ( dels diferents carnets).

Annex V. Carnets d'aplicadors.

Annex VIII . Diferents requisits pels Productes fitosanitaris a fer servir a Jardineria.
En resum: Segons classificació de Reglament CE 1272/2008. No es podran fer servir ni gasos, ni 
molt inflamables, comburents, ni tòxics ni molt tòxics, ni alergènics, ni cancerígens, ni teratogènics, 
ni causants d'infertilitat o danys als fetus. Un seguit de frases H. 
O segons la  classificació  del  RD 255/2003 de 28 de febrer  els  T,  T+,  F+,  O,  i  les  frases  R: 
31,32,37,40,41,42,43,48,62,63,68, tampoc els tòxics en contacte amb els ulls (RSh1) i els que facin 
alteracions endocrines.
Es poden fer servir tots els que no tinguin aquestes classificacions i frases, els no professionals en 
envasos que ja hem detallat i els professionals en envasos grans amb la indicació específica.

Annex IX. Contingut del Document Assessorament Usos no agraris

Annex X. Pla treball Usos no Agraris.

Algunes de les dades que es demanen a aquests documents i que són difícils de trobar, o calcular, 
les aclarirem al Llibre Blanc.

Espero que aquest resum us sigui d'utilitat.

Salvador Garcia i López
APEVC
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