
                                                                                                
            

Responsable àrea d’assessorament:  

Ramon Torremadé  620 28 54 75             

Enginyer agrònom i tècnic assessor 

Des de Comercial Agrícola J. Perera S.L. ens posem en contacte amb vostès per tal d’informar-los sobre 
la nova normativa d’ús sostenible dels productes fitosanitaris (RD 1311/2012) transposició de la Directiva 
Europea 2009/128/CE sobre l’ús sostenible dels plaguicides.  
 
Aquesta normativa promou la gestió integrada de plagues (GIP) i vol afavorir els mecanismes naturals de 
control de plagues, malalties i males herbes amb la possibilitat d’utilitzar productes fitosanitaris de manera 
raonada, per a cercar la mínima alteració possible dels ecosistemes i l’òptim rendiment de les collites, en 
línia amb els requeriments legals de la Unió Europea.  

És per aquest motiu que l’1 de gener del 2014 tots els agricultors professionals hauran d’aplicar els 

principis de la GIP en les seves explotacions. 

La gestió de plagues s’haurà de realitzar assistida per un assessor. Aquest assessor ha de garantir una 
aplicació raonada dels productes fitosanitaris.  

Comercial Agrícola J. Perera S.L. des de sempre ha treballat en donar solucions per a les vostres 
explotacions. Ara estem en disposició de poder oferir-vos aquest nou servei d’assessorament per tots els 
que estigueu interessats en que us portem el quadern d’explotació amb les corresponents validacions per 
part de l’assessor. 

Aquest assessorament només tindrà caràcter obligatori en aquelles explotacions que presentin els següents 
cultius i dimensions:  

- Farratgeres: Alfals amb una superfície a partir de a les 5 ha. 

- Tubercles: Patata amb una superfície a partir de les 5 ha. 

- Hortícoles amb superfícies a partir de les 2 ha. 

- Pomera, perera, presseguer, nectarina o albercoquer amb superfícies a partir de les 2 ha. 

- Vinya vinificació amb una superfície a partir de les 5 ha. 

- Olivera amb una superfície a partir de les 5 ha. 

- Vivers amb una superfície a partir d’1 ha. 

 

La resta de cultius, per ara, es consideren de baixa utilització de productes fitosanitaris i la figura de 
l’assessor en aquestes explotacions només tindrà caràcter voluntari. Alguns exemples:   

- Cereals: Blat, ordi, civada, sègol, triticale, barreja de cereals d’hivern, sorgo, festuca i panís. 

- Farratgeres: Panís farratger i veça i Industrials: Colza, gira-sol.  

- Ametller, noguer i pistatxo. 
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Calendari a recordar: 

1 de Gener de 2013 

- Tots els agricultors han de portar el quadern d’explotació amb el registre dels tractaments. 

- Prendre mesures per la protecció d’aigües: No tractar a menys de 5m. d’aigües superficials 

(excepte sèquies pel reg) i a 50 m. d’una captació d’aigua per a consum humà.      

- Prendre mesures en l’emmagatzematge (guardar els fitosanitaris amb clau en un armari o 

habitació ventilada) i realitzar una correcta gestió dels envasos buits. Disposem de recepció dels 

envasos buits a través de SIGFITO amb albarà d’entrega. 

- Inscripció dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris al ROMA.  

- Les persones o entitats que requereixin fer tractaments en àmbits no agraris han d’emplenar 

un registre de tractaments. 

 

1 de Gener de 2014 

- Tots els agricultors han d’aplicar els criteris de gestió integrada de plagues. 

- Les explotacions que no siguin considerades de baixa utilització de productes fitosanitaris han de 

tenir un assessor en gestió integrada de plagues acreditat. 

- S’ha de realitzar el document d’assessorament. 

26 de Novembre de 2015 

- Tots els agricultors que facin tractaments o tinguin personal que faci tractaments han de tenir 

un carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris. 

- Solament es podrà vendre productes fitosanitaris d’ús professional a les persones que tinguin 

un carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris. 

 
26 de Novembre de 2016 

- Tots els equips d’aplicació de productes fitosanitaris s’han d’haver inspeccionat (ITV).  

En resum: 

 

Agraïts per la vostra confiança: 


