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Preàmbul

El projecte del Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds, el va iniciar l’any 2006 en
Josep Maria Vives, en aquell moment cap del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Els primers passos que es van donar per avançar en el projecte van ser
cercar la implicació d’aquelles institucions i persones involucrades en la gestió d’aquests espais
públics o privats de concurrència humana, conscients de la importància que té el control de plagues
i de la necessitat que hi havia d’ampliar la informació disponible sobre els tractaments i regular les
mesures de seguretat requerides a les àrees verdes urbanes.
Així doncs, la primera edició d’aquest Llibre blanc fou redactat per un grup de tècnics especialistes
pertanyents tant a l’Administració autonòmica i local com a les empreses i associacions relacionades amb el sector de la jardineria i el control de plagues, amb l’objectiu de donar informació actualitzada, tant des del punt de vista tècnic com legal, sobre els tractaments fitosanitaris en espais verds.
Tant en el disseny inicial com en el desenvolupament posterior, es van tenir molt presents els responsables de la sanitat vegetal dels espais verds, tant públics com privats, i els tècnics i assessors
de les empreses del sector.

Preàmbul a la 2a edició
Des de la publicació de la primera edició d’aquest Llibre blanc al juliol de 2015, hi ha hagut novetats en el camp de la sanitat vegetal, com ara noves disposicions europees: el Reglament (UE)
2016/2031, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals (que imposa disposicions més estrictes per evitar la introducció i propagació de plagues perilloses a Europa), i el
Reglament (UE) 2017/625, relatiu als controls oficials per garantir l’aplicació de la legislació, i també
la nova regulació del passaport fitosanitari. Paral·lelament, hi ha hagut la introduccio i propagació a
Europa en aquests darrers anys de destacats nous organismes nocius que poden afectar les espècies ornamentals, com la Xylella fastidiosa, el bernat marbrejat (Halyomorpha halys) i la papallona
del boix (Cydalima perspectalis), entre d’altres.
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D’altra banda, gràcies als requisits del RD 1311/2012, d’ús sostenible dels productes fitosanitaris, s’ha
avançat molt en la implementació de la gestió integrada de plagues (GIP) (que inclou les malalties i les
males herbes) i en els mètodes de lluita alternatius als tractaments químics. Hi ha ja en aquest camp
èxits de les tècniques zero-fitos, és a dir, el control de les plagues que afecten els espais verds sense
utilització de productes fitosanitaris convencionals, fet que cal considerar molt positiu per evitar el risc
per a la salut de les persones que freqüenten aquests espais i per al medi ambient.
S’ha produït també el fet, ja previsible, de la progressiva reducció del catàleg de productes fitosanitaris autoritzats a causa de l’elevat nombre d’estudis que s’exigeixen per autoritzar i renovar productes a la UE per les estrictes condicions que estableix la Comissió Europea. En l’Estat espanyol,
també ens trobem que molts productes fitosanitaris autoritzats per a usos agrícoles i forestals no es
poden utilitzar en espais verds perquè no compleixen els requisits de l’annex VIII del RD 1311/2012.
Aquesta 2a edició inclou un nou capitol IV Guia per a la comunicació d’avisos a la ciutadania sobre
tractaments fitosanitaris en espais verds, aspecte molt important per evitar afectacions a les persones, especialment a la població més vulnerable com és el cas de les persones grans i les que
pateixen sensibilitat química múltiple.
El Llibre blanc és complementari a la Guia de Gestió Integrada de Plagues en parcs i jardins, que
ha publicat el MAPA en la seva pàgina web https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/guias-gestion-plagas/usos-no-agrarios/default.aspx i que ha
estat coordinada pel MAPA i el Servei de Sanitat Vegetal, amb la col·laboració de diversos experts
en el control de plagues, malalties i males herbes de Catalunya i l’Estat espanyol.
Un altre dels aspectes que ha incidit molt directament en la redacció de la 2a edició del Llibre blanc
han estat els canvis en la normativa europea que han motivat que s’hagués d’actualitzar per adaptar-se a les noves regulacions.

Estructura del Llibre:
El Llibre s’estructura en quatre capítols i diversos annexos.
• 1r capítol: dona informació sobre les principals plagues que afecten els espais verds i els
mètodes de control.
• 2n capítol: exposa els principals aspectes que estableixen les disposicions legals que
regulen el registre, la comercialització i l’ús dels productes i dels tractaments fitosanitaris
als espais verds.
• 3r capítol: dona informació complementària per facilitar el compliment de la legislació aplicable i les Bones Pràctiques recomanades per implementar en aquest camp les tècniques
de la Gestió Integrada de Plagues que va establir la Directiva 2009/128/CE.
• 4t capítol (novetat): facilita recomanacions per informar la ciutadania sobre els tractaments
fitosanitaris en espais verds.
• Annexos (23): s’hi recull informació complementària als capítols anteriors i també sobre
els models de contractes d’assessorament i els tractaments.
5

Institucions col·laboradores
Les institucions col·laboradores en aquesta 2a edició del Llibre blanc han estat:
• Generalitat de Catalunya:
– Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC)
• DG d’Agricultura i Ramaderia. Servei de Sanitat Vegetal
• DG d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia. Servei de Formació Agrària
– Departament d’Empresa i Treball
• Direcció General de la Inspecció de Treball
– Departament de Salut
• Secretaria de Salut Pública
• Agència de Salut Pública de Catalunya
• Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC)
• Gremi de Jardineria de Catalunya (GJC)
• Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA)
• Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (IMPJ)
• Fundació de la Jardineria i el Paissatge (FJiP)
• Asociación de Empresas con Productos para el Cuidado de Parques y Jardines (APJ)
• Col·legi d’Enginyers Tècnics Agricoles i Forestals de Catalunya (CETAFC)

Participants/redactors de la 1a edició:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carme Argemí Morral
Xavier Argimon de Vilardaga
Joan Barniol Garriga
Santiago Caballero Gómez
Ferran Camp Feria-Carot
Joaquim Camps Masich
Josep Manel Fernández López
Amèlia Garcia Roig
Soledad Garcia Prado
Salvador Garcia López
Jordi Giné Ribó
Carme Lacambra Pifarré
Jordi Maluenda
Ma Pau Navarro Hormigo
Raül Nerhing Andrade
Trinidad Plaza Morales
Josep Ma Poch Ymbert
Mariano Rojo Sanz
Joan Solanes
Ricard Sorribas Royo
Jordi Tena Puigbarraca
Josep Ma Vives de Quadras
6

Participants/redactors de la 2a edició:
• Carme Argemí Morral (Direcció General de la Inspecció de Treball, Dept. d’Empresa i
Treball)
• Xavier Argimon (Fundació Jardineria i Paisatge)
• Santiago Caballero Gómez (Gremi de Jardineria de Catalunya)
• Ferran Camp Feria-Carot (Servei de Formació Agrària, DACC)
• Joaquim Camps Masich (ICEA)
• Anna Font Coll (capítol IV i annexos corresponents)
• Salvador Garcia López
• Ma Soledad Garcia Prado (Agència de Salut Pública, Dept. de Salut)
• Jordi Giné Ribó (Servei de Sanitat Vegetal, Dept. d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural (DACC))
• Carme Lacambra Pifarré
• Ma Pau Navarro Hormigo (Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal de Barcelona
(IMPJ))
• Raül Nehring Andrade (APJ)
• Josep Ma Poch Ymbert (CETAFC)
• Isabel Pujadas Rovira (Servei de Sanitat Vegetal, DACC)
• Mariano Rojo Sanz
• Jordi Senmartí Soldevila (APEVC)
• Josep Ma Vives de Quadras (ICEA i COEAC)
Coordinació general: Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural

7

Índex
Preàmbul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Capítol I
Principals organismes nocius que afecten les plantes
dels espais verds i mètodes de control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1 Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2 Principals organismes nocius que afecten els espais verds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3 Mètodes de control de plagues  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.4 Tècniques i mitjans d’aplicació dels productes fitosanitaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.5 Recomanacions per a l’aplicació de fitosanitaris amb l’equip de tractament  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Capítol II
Legislació que regula el registre, la comercialització
i l’ús dels productes fitosanitaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.1 Legislació bàsica que regula el registre dels productes fitosanitaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2.2 Legislació que afecta la comercialització i l’ús dels productes fitosanitaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.3 Exigències del RD 1311/2012
en l’aplicació de productes fitosanitaris en àmbits professionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.4 Condicions específiques per a l’ús dels productes fitosanitaris en els àmbits no agraris  . . . . . . . . . . . . 88
2.5 Condicionament específic dels tractaments fitosanitaris en els espais verds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2.6 Manipulació, transport i emmagatzematge dels productes fitosanitaris, envasos i restes . . . . . . . . . . . . 94
2.7 Registre i inspecció dels equips d’aplicació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.8 Infraccions i sancions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2.9 Relació de legislació aplicable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Capítol III
Bones pràctiques i pautes a seguir
en el control de les plagues, malalties i males herbes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.1 Assessorament en la Gestió Integrada de Plagues (GIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.2 Elaboració del document d’assessorament  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.3 Elaboració del pla de treball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
3.4 Avaluació i seguiment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.5 Exposició laboral a productes fitosanitaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.6 Gestió dels envasos buits i restes de productes per a usos no agraris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Capítol IV
Guia per a la comunicació d’avisos a la ciutadania
sobre tractaments fitosanitaris en espais verds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.1 Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.2 Definicions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.3 Mesures obligatòries per a administracions i usuaris/àries professionals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.4 Bones Pràctiques en la informació i comunicació d’avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Annexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Annex I. Llista de les espècies vegetals més freqüents als parcs i jardins,
i principals organismes nocius que les poden afectar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Annex II. Legislació que regula la protecció de la fauna en la lluita contra vertebrats  . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Annex III. Llistat de plagues de quarantena a la UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Annex IV. Llindars de tractaments fitosanitaris: model de control de plagues en espais verds  . . . . . . . . . . 168
Annex V. Elecció d’espècies per a arbrat urbà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Annex VI. Etiquetatge dels productes fitosanitaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Annex VII. Manteniment i regulació de l’equip d’aplicació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Annex VIII. Equips de Protecció Individual (EPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Annex IX. Model de contracte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Annex X. Recomanacions per al transport
dels productes fitosanitaris per als usuaris professionals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Annex XI. Relació de legislació básica aplicable i normes tècniques,
guies i recomanacions citades al Llibre blanc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Annex XII. Model de contracte d’assessorament en GIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Annex XIII. Recordatori de mesures de superfícies (s) i de volums (v)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Annex XIV. Pla de treball en àrees verdes, xarxes de serveis i zones industrials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Annex XV. Recomanacions preventives generals a tenir en compte
a l’hora d’aplicar tractaments fitosanitaris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Annex XVI. Registre de tractaments en els usos no agraris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Annex XVII. Instruccions per emplenar el registre de tractaments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Annex XVIII. Recomanacions per redactar avisos en format Lectura Fàcil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Annex XIX. Algunes adaptacions per millorar l’accessibilitat
a la informació dels avisos de tractaments a la vegetació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Annex XX. Vies de comunicació preferents per a diversos col·lectius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Annex XXI. Recomanacions específiques
per a la comunicació d’avisos a determinats col·lectius i/o destinataris/àries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Annex XXII. Models de cartells d’avisos
de tractaments fitosanitaris per a professionals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Annex XXIII. Població destinatària dels avisos
de tractaments fitosanitaris en espais verds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Capítol I
Principals organismes nocius que
afecten les plantes dels espais verds
i mètodes de control

Capítol I
Principals organismes nocius que
afecten les plantes dels espais verds
i mètodes de control

1.1 Introducció
Segons la Llei 43/2002, de sanitat vegetal, el terme “plaga” es defineix com: “organisme nociu de
qualsevol espècie, raça o biotip vegetal o animal o organisme patogen danyós per als vegetals o els
productes vegetals”.
Abans de relacionar els principals organismes nocius que afecten els vegetals, farem unes consideracions sobre la necessitat de controlar-los i la particular problemàtica dels tractaments fitosanitaris
en espais verds.

1.1.1 Factors que justifiquen el control de plagues
als espais verds
a) Danys als vegetals:
La prevenció i lluita contra les plagues i malalties que afecten els jardins i els espais verds en general és important no solament per evitar la pèrdua de les plantes afectades, sinó també perquè, a
causa de la seva finalitat ornamental, les plantes dels jardins han de presentar un aspecte agradable a la vista i resulta antiestètica la presència d’exemplars malmesos per diverses plagues i malalties. També per evitar la mort i pèrdua d’exemplars singulars, classificats, monumentals, etc., d’alt
valor segons la norma Granada, o simplement d’alt valor paisatjístic, com per exemple les palmeres
i altres.
b) Molèsties i perills per a les persones:
Una altra consideració a fer són les molèsties que algunes plagues poden ocasionar a les persones
que freqüenten els espais verds, com és el cas de la melassa dels pugons, que pot embrutar el mo12

biliari urbà, les terrasses o els vehicles aparcats sota els arbres. Així mateix, cal tenir en compte que
la presència de plagues en àrees obertes de zones urbanes poden afavorir-ne l’entrada a l’interior
de les edificacions i causar alarma social.
En algunes plagues, no es tracta únicament de molèsties, sinó que poden afectar la salut de les
persones, com és el cas de les erugues amb pèls urticants, com ara la processionària del pi, que
poden causar trastorns a les persones sensibles o afectar greument determinats òrgans, com la
vista. També poden quedar afectats els animals domèstics.
D’altra banda, determinats insectes barrinadors o fongs poden afectar l’estructura dels arbres i
afavorir-ne la caiguda o la de les branques afectades. Això pot provocar accidents i implicar responsabilitats per a les persones responsables del manteniment dels jardins. És un tema que preocupa
cada cop més, especialment en el cas de l’arbrat viari.
c) Perill de difusió de noves plagues:
Un fet que cada dia s’ha de tenir més en compte és la possible presència en els jardins de plagues
de quarantena, que cal evitar que s’introdueixin i es propaguin, i que poden afectar greument no
solament les espècies ornamentals afectades, sinó també espècies d’ús agrícola o forestal i de
les quals els jardins poden ser reservoris que en dificultin la localització o erradicació. Per citar-ne
alguns exemples, la Xylella fastidiosa, el nematode del pi, l’HLB dels cítrics, Anoplophora sp. etc.
La prevenció i lluita contra aquestes plagues és d’execució obligatòria per disposicions europees, i
afecta tots els professionals del sector.
També hi ha altres plagues, com el bernat marró marbrejat (Halyomorpha halys) que desenvolupa el
seu cicle biològic en jardins, que són potencialment perilloses per als nostres cultius.

1.1.2 Problemàtica dels tractaments fitosanitaris
en espais verds urbans i assimilables
La problemàtica de la lluita contra les plagues i malalties en espais verds és diferent a la dels cultius
agrícoles. Un primer punt a considerar és la diversitat d’espècies vegetals a tractar i sobretot d’organismes nocius a combatre, en alguns casos difícils d’identificar.
Un altre fet a considerar és que molt sovint resulten afectats peus aïllats o poc nombrosos, amb la
qual cosa cal individualitzar els tractaments. Especialment dificultós és el tractament d’arbres aïllats
de gran alçada, que requereixen aparells de prou potència per al tractament, com és el cas dels pins
o cedres atacats per la processionària.
No obstant això, la principal dificultat del control fitosanitari als espais verds deriva de la perillositat
dels tractaments amb plaguicides, ja que poden afectar no solament els aplicadors, sinó també les
persones que concorrin prop de la zona de tractament o que entrin en contacte amb les plantes o
el mobiliari urbà sobre el qual s’ha dipositat el producte. Això pot ser especialment perillós si afecta
col·lectius sensibles com poden ser nens, ancians o persones hipersensibles o amb sensibilitat
química múltiple. Així mateix, cal considerar les possibles afectacions a animals domèstics i a la
fauna en general.
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1. Principals organismes nocius que afecten les plantes dels espais verds i mètodes de control
1.2 Principals organismes nocius que afecten els espais verds

Amb aquest objectiu, la UE va publicar la Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, transposada mitjançant el RD 1311/2012, de 14 de setembre, adreçada a establir un marc legal sobre l’ús sostenible
dels plaguicides, que té per objecte reduir el seu impacte sobre la salut humana i el medi ambient.
Aquesta Directiva preveu molts temes que influeixen sobre l’ús de productes fitosanitaris en espais
verds: formació dels usuaris professionals, inspeccions regulars dels equips de tractament, assessorament i implantació de programes de Gestió Integrada de Plagues (GIP), etc., i de manera directa afecta els tractaments en espais verds. Així, l’article 12 de la Directiva indica: “els estats membres
vetllaran perquè es minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en algunes zones específiques (entre
les quals es troben els espais verds), i caldrà prendre les mesures adients de gestió de riscos...”.
Per complir la Directiva, cal actuar en dos camps diferents: d’una banda, cal posar a punt el control
de les plagues amb sistemes alternatius a la lluita química: elecció d’espècies o varietats resistents,
mesures culturals, lluita biològica, etc.; d’altra banda, cal reduir els tractaments amb productes
fitosanitaris als casos estrictament necessaris i adoptar les mesures adients perquè no en resultin
afectades terceres persones.

1.2 Principals organismes nocius
que afecten els espais verds
A continuació, es fa la descripció dels principals grups i organismes nocius que afecten vegetals
habitualment utilitzats en els espais verds.
L’annex I dona un llistat de les espècies vegetals més freqüents als parcs i jardins i indica els principals organismes que afecten cada una.

1.2.1 Nematodes
Els nematodes (del grec nêma, nématos, que significa ‘fil’) són organismes invertebrats de mida
molt petita i de forma allargada, una part dels quals són paràsits d’animals domèstics, mentre que la
majoria són de vida lliure o bé parasiten plantes. Alguns, però, són beneficiosos en parasitar alguns
invertebrats nocius.
Característiques principals
– El seu cos és generalment filiforme, no segmentat.
– No tenen aparell respiratori ni circulatori.
– Tenen reproducció sexual.
– Tant la humitat al sòl com l’ambiental poden afavorir-ne l’activitat.
– Si les condicions ambientals els són desfavorables, es poden enquistar, cosa que els
permet mantenir-se al sòl durant llargs períodes de temps si no troben un mitjà adequat o
plantes per parasitar.
Formes d’atac als vegetals
– N’hi ha d’ectoparàsits, que viuen a l’exterior de la planta, i d’endoparàsits, que viuen al seu
interior.
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Danys que provoquen
– Generalment, viuen parasitant les arrels de les plantes, on es poden observar lesions,
agalles i engruiximents. Ataquen les arrels petites i suculentes, però també bulbs i tiges,
fulles i flors.
– Provoquen nanismes i esgrogueïments a les plantes i alguns poden transmetre virosis.
– Els més freqüents en planta ornamental són els nematodes de l’embolat de les arrels (Meloidogyne), polífag i que afecta rosers i clavells, i el nematode dels bulbs (Ditylenchus).
Un cas particular és el nematode que viu a l’interior de la fusta dels pins i altres coníferes (Bursaphelenchus xylophilus) i provoca la mort dels exemplars afectats. Es transmet per coleòpters
perforadors de la família dels cerambícids (Monochamus). Aquesta perillosa plaga present als EUA
i a l’Extrem Orient es troba també a Portugal i en algunes zones frontereres de l’Estat espanyol,
on ha causat danys d’importància. Tot i que fins ara no és present al nostre territori, d’acord amb la
normativa europea, cal vigilar la presència de possibles focus.

Meloidogyne spp.
(foto: Ariadna Giné)

1.2.2 Àcars
Els àcars (del llatí científic dels naturalistes acarus, i aquest del grec ákari ‘paràsit de la ronya’) són
organismes invertebrats. Els àcars fitòfags que ocasionen danys a les plantes són un grup dins de
la classe dels aràcnids del tipus dels artròpodes.
Molts són paràsits i especialment fitoparàsits (s’alimenten dels vegetals), però també n’hi ha de
beneficiosos com els fitoseids, que s’alimenten d’àcars fitoparàsits i determinats insectes com ara
els trips.
Característiques principals
– Es diferencien dels insectes perquè tenen el cos dividit en dues parts: cefalotòrax i abdomen. No tenen ales, i generalment tenen 4 parells de potes.
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– Tenen un aparell bucal xuclador.
– Tenen un esquelet extern format per quitina.
– La reproducció és sexual i, abans de ser adults, passen pels estadis d’ou, larva i nimfa.
Formes d’atac
– Xucladors: la seva alimentació, en el cas dels àcars fitoparàsits, és per succió de la saba
de les plantes hoste.
Danys que provoquen
– Els danys són deguts generalment a l’augment de l’evapotranspiració i la clorosi produïda per ferides a les fulles en xuclar-ne la saba, cosa que produeix el debilitament de
la planta i fins i tot la caiguda de les fulles.
– De manera natural, són controlats per insectes i altres àcars depredadors, per la qual cosa
alguns productes fitosanitaris poden afavorir-ne la proliferació.
Famílies més importants
– Tetraníquids: són de forma globosa. N’és un exemple l’aranya roja (Panonychus ulmi),
que és de color vermell, d’uns 0,5 mm i se situa al revers de les fulles. Afecten una gran
diversitat de cultius i els ambients càlids i secs els afavoreixen.
– Eriòfids: són generalment de forma allargada i vermiforme; deformen els teixits de la
planta. N’és un exemple l’àcar del salze (Stenacis triradiatus) i l’eriòfid del freixe (Eriophys
fraxinivorus).

Aranya vermella.
(foto: Josep M. Riba)

1.2.3 Insectes
La ciència que estudia els insectes s’anomena entomologia. Els insectes (del llatí insectum, íd.,
pròpiament “animal de cos segmentat”) són animals que pertanyen a la classe Insecta dins del
tipus Artropodae.
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Característiques principals
– Tenen sis potes i el cos dividit en tres parts:

• Cap
• Tòrax
• Abdomen.
– Poden tenir quatre o dues ales o no tenir-ne cap.
– Tenen un esquelet extern format per quitina.
– Un gran nombre provoca danys a les plantes. N’hi ha de beneficiosos: pol·linitzadors, parasitoides i depredadors.

Anoplophora chinensis.
(foto: Servei Fitosanitari
Lombardia)

La reproducció és en general sexual tot i que algunes espècies es reprodueixen sense intervenció
del mascle (partenogènesi). Les femelles en general són ovípares i posen ous en quantitats molt
variables segons l’espècie.
Els insectes pateixen una transformació des que neixen fins a arribar a adult que anomenem metamorfosi; pot ser de dos tipus:
– Incompleta o senzilla: després de sortir de l’ou, l’insecte no experimenta grans canvis de
forma al llarg de la seva vida, és a dir, l’aspecte de les nimfes molt similar als adults. És el
cas dels pugons.
– Completa: l’insecte experimenta grans canvis, i les larves són totalment diferents als
adults. És el cas de les papallones i els escarabats. Se’n poden distingir 4 fases:
• Ou
• Larva (anomenada eruga en els cas dels lepidòpters)
• Pupa (anomenada crisàlide en el cas dels lepidòpters)
• Adult.
L’aparell bucal és variable segons les espècies i pot ser diferent en l’estat de larva o d’adult. Hi ha
els tipus següents:
– Mastegador: dotat de mandíbules dures. És el cas de les erugues (larves de lepidòpters),
larves i adults de coleòpters, etc.
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– Xuclador: tenen un tub llarg pel qual l’insecte succiona l’aliment de la planta. És el cas de
les papallones adultes.
– Picador-xuclador: amb un bec que s’introdueix als vasos que transporten la saba de les
plantes. És el cas de pugons, caparretes i bernats.

Adult de bernat marbrejat
(Halyomorpha halys)
(foto: Isabel Pujadas)

Posició ventral d’H. halys.
Aparell bucal picador-xuclador
(foto: Isabel Pujadas)

Formes d’atac
Les formes d’atac més importants són les següents:
– Defoliadors: s’alimenten de les fulles (p. ex.: processionària del pi, galeruca de l’om, papallona del boix, etc.).
– Barrinadors: foraden galeries a les tiges i els troncs (p. ex.: morrut de les palmeres, escolítids dels pins, eruga del gerani, etc.).
– Minadors de fulles: excaven mines a les fulles (p. ex.: minadores de fulles dels fruiters,
Phyllocnistis citrella i Trioza erytrae dels cítrics, Cameraria ohridella, etc.).
– Xucladors: succionen fulles, tiges, fruits (p. ex.: caparretes i pugons, Corythuca ciliata,
etc.).
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Danys que provoquen
– Directes: són aquells relacionats amb el seu procés alimentari. Se’n poden destacar:
• Debilitament de la planta
• Eliminació de teixits vegetals
• Fragmentació de teixits vegetals
• Deformacions
– Indirectes: no afecten directament el vegetal, però la presència d’individus o les seves
excrecions devaluen econòmicament i/o estèticament els vegetals. A més, alguns insectes poden ser transmissors actius de fongs, bacteris i virus.
A causa de l’elevat nombre de plantes presents als jardins, el nombre d’insectes que les afecten és
també molt elevat. És per això que el llistat que segueix indica únicament els més freqüents o que
poden causar danys més greus.
Ordres d’insectes perjudicials per a les plantes
– Coleòpters: són de metamorfosi completa i tenen 2 parells d’ales, un de dur i l’altre per a
volar. Tant la larva com l’adult tenen l’aparell bucal mastegador. N’hi ha que són plaga com
el morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus), la galeruca de l’om (Galerucella luteola) i els escolítids que fan galeries característiques sota l’escorça de diverses espècies:
pins, oms, oliveres.
N’hi ha d’altres que són beneficiosos com les marietes, les quals s’alimenten d’altres insectes.

Morrut de les palmeres
(Rhynchophorus ferrugineus)
(foto: Victor Sarto).

– Dípters: amb l’aparell bucal xuclador, de metamorfosi completa i 1 parell d’ales. N’hi ha de
perjudicials com ara el minador (Liriomyza trifolii), la mosca de la fruita (Ceratitis capitata)
i les típules (Tipula sp.), que afecten les gespes. També n’hi ha de beneficiosos que parasiten o depreden insectes plaga, com els sírfids.
– Hemípters: amb l’aparell bucal xuclador, de metamorfosi incompleta. N’hi ha que tenen
ales i d’altres que no. Molts són plagues perilloses i alguns són transmissors de virosis
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a les plantes. Conté el subordre Heteròpters, amb rostre xuclador (bernat pudent), dels
quals n’hi ha que són plaga, com el tigre del plàtan (Corythuca ciliata), mentre que d’altres són beneficiosos, com alguns mírids. Aquests darrers anys s’han detectat plagues
noves, com l’Halyomorpha halys o el Leptoglossus occidentalis, que es repodueixen en
els espais verds i en el moment de la hivernació cerquen refugi a construccions (com ara
edificis, magatzems, cases, etc.), cosa que causa molèsties a les persones. També dins
dels Heteròpters hi ha el subordre Homòpters, gairebé tots plagues importants, entre els
quals cal destacar en aquest ordre les psil·les cada cop més abundants (Psylla pulchella
que afecta el Cercis siliquastrum i Trioza alacris el llorer), els pugons (Aphis gossypii), les
caparretes (Pseudococcus citri), les mosques blanques i la Metcalfa pruinosa que afecten
un gran nombre de plantes. Com a exemple de pugons, Cinara cedri afecta els cedres,
Cinara cupressi els xiprers i Macrosiphum rosae els rosers.
– Himenòpters: amb l’aparell bucal mastegador (o mastegador-xuclador com en el cas de
les abelles), de metamorfosi completa i que tenen 2 parells d’ales transparents, tot i que
alguns no tenen ales, com algunes formigues. N’hi ha de perjudicials, com ara la falsa
eruga del roser (Arge rosae) i els dipriònids defoliadors dels pins. Les formigues són freqüents com a plagues domèstiques, però poden ser perjudicials a les àrees verdes, ja
que afavoreixen els atacs dels pugons o depreden les llavors de les gespes de nova implantació. També hi ha himenòpters molt beneficiosos com ara les abelles i altres insectes
pol·linitzadors, i, especialment, determinats parasitoides de plagues.
– Isòpters: el seu nom en grec significa isos = igual i pteron = ales. La seva denominació
comuna és tèrmit i se n’han identificades més de 2.500 espècies. Els tèrmits es poden
dividir en 3 grans grups segons on s’ubica la colònia: subterrània, fusta seca i fusta humida. Són insectes socials dividits en 3 castes bàsiques: reproductors, soldats i obreres.
S’alimenten de cel·lulosa i derivats. Amb les formigues (himenòpters) poden compartir
espai i una estructura social similar, però tenen diferencies morfològiques importants: els
reproductors tèrmits tenen doble ala a cada costat i els de les formigues són d’ala simple;
a les formigues queda perfectament diferenciat el cap, tòrax i abdomen; en canvi, el tèrmit
és més allargat. Les espècies més comunes són: tèrmit subterrani (Reticulitermes lucifugus, Reticulitermes flavipes i Reticulitermes grassei) i tèrmit de fusta seca (Kalotermes
flavicolis, Cryptotermes).
No és un grup fitòfag pròpiament dit, però, associats amb fongs, poden esdevenir potenciadors del decaïment dels arbres.
– Lepidòpters: les erugues tenen l’aparell bucal mastegador, mentre que els adults (papallones), el tenen xuclador i no provoquen danys a les plantes. Tenen metamorfosi completa
i 2 parells d’ales. N’hi ha de defoliadors com la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) o l’eruga peluda de l’alzina (Lymantria dispar), de barrinadors com el barrinador de
la fusta (Zeuzera pyrina) o l’eruga barrinadora del gerani (Cacyreus marshalli) i minadors
de fulles com el del castanyer d’Índies (Cameraria ohridella), la papallona del boix (Cydalima perspectalis) o la minadora dels cítrics (Phyllocnistis citrella).
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Eruga del gerani
(Cacyreus marshalli)
(foto: V. Sarto).

– Ortòpters: amb l’aparell bucal masticador, de metamorfosi senzilla i amb 2 parells d’ales.
N’hi ha que són plaga important com la llagosta (Docioscaurus marocanus) que encara
avui afecta importants superfícies de la península Ibèrica defoliant les àrees verdes de la
zona. D’altres són beneficiosos com el pregadéu (Mantis religiosa) o determinades espècies que depreden els ous de la processionària i d’altres plagues.
– Tisanòpters: amb l’aparell bucal xuclador, de metamorfosi incompleta. Les ales, quan en
tenen, són estretes. Els principals que afecten les plantes són els trips, alguns transmissors de virosis com la Frankliniella occidentalis o el Thrips tabaci. Exemples de trips que
poden afectar plantes ornamentals són la ja citada Frankliniella occidentalis, molt polífaga,
Heliothrips haemorrhoidalis que afecta entre altres espècies els Viburnum i Gynaikothrips
ficorum que afecta els ficus.

1.2.4 Altres invertebrats
a) Mol·luscs
Els mol·luscs (del llatí científic molluscus, variació semàntica del llatí molluscus ‘tou, tendre’, aplicat
a la nou de closca tendra) són un grup d’animals invertebrats que tenen un cos tou insegmentat,
protegit en molts casos per una closca calcària, com és el cas dels cargols, o desprotegits com els
llimacs.
Característiques principals
– Tenen el cos tou, protegit o no per una closca.
– En el seu cos, es poden diferenciar tres regions:
• La regió cefàlica, en posició dorsal i anterior, on s’obre la boca i se situen generalment
els òrgans sensorials.
• La massa visceral, en posició dorsal, que inclou la major part dels òrgans interns.
• El peu, situat ventralment, de naturalesa musculosa.
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Plagues i danys més importants
Tenen importància els caragols i els llimacs, els quals poden provocar greus danys en alimentar-se
de les fulles de les plantes. També, com és el cas del cargol poma, s’ha de tenir en compte ja que és
una plaga amb una alta capacitat invasora, si es detecta en espais verds es pot dispersar en àrees
agrícoles, on els danys poden ser considerables
b) Miriàpodes
Els miriàpodes (del grec myrios, deu mil, i pous, podos, peu) són artròpodes terrestres similars als
insectes en alguns aspectes, però amb un elevat nombre de potes (de 18 a 750 segons l’espècie).
Característiques principals
– Tenen el cos amb un revestiment quitinós i anatòmicament són semblants als insectes.
– La majoria rebutja la llum i va cap a la humitat; és fàcil de trobar-los sota les pedres o sota
la fullaraca.
Plagues i danys més importants
– Els més representatius que afecten els cultius són el centpeus (de cos aplanat) i el milpeus
(cos cilíndric), que s’alimenten de les arrels i els tubercles. No es consideren plaga en
plantes ornamentals de jardineria.

1.2.5 Vertebrats
Els vertebrats (del llatí vertebratus, -a, -um, ‘que té vèrtebres’) són animals amb columna vertebral.
Plagues i danys més importants
– Ocells: algunes espècies d’ocells afecten greument les llavors i els fruits. També, a causa
de la seva proliferació, com és el cas dels estornells, les cotorres, les gavines i els coloms,
poden comportar molèsties urbanes amb els seus excrements i danys als arbres urbans
en trencar branques. Molts ocells són, però, beneficiosos en el control biològic de les plagues d’insectes i d’altres vertebrats.
– Mamífers: diversos mamífers són responsables de nombrosos danys a les plantes dels
jardins, per exemple rosegant la base dels troncs o malmetent les gespes.
Aquest mamífers estarien dins del concepte d’organisme nociu que, segons el Reglament
(UE) 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig, relatiu a la comercialització i l’ús dels biocides, és “tot organisme, inclosos els agents patògens, la presencia del
qual sigui indesitjable o tingui un efecte perjudicial sobre les persones, les seves activitats
o els productes que utilitzin o produeixin, o sobre els animals o el medi ambient”. Dins del
marc legislatiu, no hi ha cap llistat de mamífers “perjudicials o nocius”; per tant, és el sentit
comú de l’usuari mateix que dictamina què és plaga o no, tenint en compte per exemple
que la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, disposa
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que com a norma general no es pot danyar o molestar animals considerats silvestres i que
no representin cap perill per a la espècie vegetal a protegir.
Les mesures adoptades sobre aquest vertebrats hauran de complir el marc legal tenint
en compte les espècies protegides. Alguns exemples d’animals que es poden erradicar
pels danys ocasionats són: rata grisa (Rattus norvegicus), rata negra (Rattus rattus), ratolí
domèstic (Mus musculus), talpons (Pytimis duodecimcostatus) i senglars (Sus scrofa).
En la lluita contra vertebrats, cal tenir en compte la legislació que regula la protecció de la fauna
relacionada a l’annex II.

1.2.6 Fongs
Els fongs (derivat del llatí fungus ‘bolet’) formen un regne propi constituït per organismes heteròtrofs
unicel·lulars o pluricel·lulars, que tenen el cos format per un conjunt de filaments ramificats anomenats hifes, el conjunt de les quals formen el miceli. Poden ser saprofítics, paràsits o simbiòtics.
L’especialitat que estudia els fongs és la micologia.
Característiques principals
– Molts són sapròfits que descomponen les matèries orgàniques mortes i contribueixen a la
creació de l’humus. D’altres, com ara molts dels bolets que coneixem, actuen en simbiosi
amb les arrels de les plantes per a les quals són beneficiosos (micorrizes).
– Estan desproveïts de clorofil·la i, en ser heteròtrofs i no poder sintetitzar matèria orgànica,
s’han d’alimentar de matèria orgànica.
– La reproducció pot ser asexuada o sexuada mitjançant espores.
– Es desenvolupen amb un ampli ventall de temperatures i necessiten humitat relativa elevada o disponibilitat d’aigua.
– Els perjudicials per a les plantes afecten els teixits vius.
– No podem deixar de banda els fongs beneficiosos, entre els quals hi ha entomopatògens
(Beauveria bassiana), antagonistes (Gliocladium catenulatum) o beneficiosos com les
micorrizes.
Simptomatologia provocada pels fongs
a) Presència del fong sobre fulles, branques i fruits
• Taques
• Cendroses
• Míldius
• Carbons
• Rovells
• Fructificació dels fongs de fusta
b) Manifestació dels seus efectes
• Podridures
• Necrosis
• Xancres
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•
•
•
•

Marciments
Modificacions del color
Caiguda de les fulles
Malformacions

Mecanismes d’acció
Els fongs poden actuar de la manera següent:
– Ectoparàsits: el fong creix en la superfície. Cas dels oïdis.
– Endoparàsits: el fong es desenvolupa dins del vegetal. Poden ser intercel·lulars o intracel·lulars. Cas dels míldius.
– Vasculars: progressen de manera sistèmica pels vasos de la saba, tot i que poden accedir a l’exterior. Cas dels Verticillium, Fusarium, etc.
– Parenquimàtics: afecten únicament els teixits del parènquima foliar. Cas de les antracnosis.
– Lignívors: s’alimenten de la fusta lignificada. Cas dels fongs de la fusta.
Fases de les malalties produïdes per fongs
– Disseminació de les espores
– Penetració en el vegetal
– Incubació
– Aparició dels símptomes
Fongs fitopatògens més comuns que afecten les plantes ornamentals
a) Fongs que afecten fulles i branquillons
Oïdis o cendroses: Oidium i Oidiopsis pels seus teleomorfs o formes sexuals són fàcilment identificables, ja que pertanyen als gèneres que recobreixen les plantes afectades amb un teixit blanquinós; si l’atac és greu, produeixen malformacions, defoliacions i danys fisiològics. Tot i que els
individus afectats no solen morir per aquesta causa, els oïdis tenen un important efecte antiestètic
en plantes ornamentals. Les plantes ornamentals més sovint afectades per aquest tipus de fongs
són: plàtan d’ombra (Microsphaera platani), roure (Microsphaera quercina), rosers (Sphaerotheca
pannosa), evònims (Microsphaera euonymi-japonici), etc.
Podridura grisa (Botrytis cinerea): aquest fong, molt polífag, afecta les parts tendres de les plantes
en condicions d’humitat elevada. L’atac inicial es manifesta per un pansiment de les plantes afectades i posteriorment per podridures amb aspecte pulverulent. Pot causar danys greus als planters i
afecta diverses plantes arbustives (rosers, hortènsies) i herbàcies (dàlies, begònies).
Antracnosis: les més freqüents són l’antracnosi del plàtan (Discula platani) que afecta el plàtan
d’ombra i hi provoca taques característiques al llarg dels nervis de la fulla i l’assecada de brots i
branquillons; l’antracnosi del castanyer d’Índia (Guignardia aesculi) que provoca taques a les fulles,
i l’antracnosi de l’heura (Colletotrichum trichellum).
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Oïdi en el plàtan d’ombra
(Microesphaera platani)
(foto: Mònica Bedós)

Perdigonat o cribat (Clasterosporium = Stigmina carpophila): es manifesta per taques necrosades
a les fulles que posteriorment cauen i deixen forats característics. Afecta els fruiters de pinyol, entre
els quals els cultivats com a ornamentals, i també Prunus laurocerasus i altres rosàcies.
Taques a les fulles: diverses espècies de fongs provoquen taques a les fulles com la taca negra del
roser (Diplocarpon rosae, anamorf Marssonina rosae) o l’ull de gall de l’olivera (Spilocaea oleagina).
Rovells: el seu símptoma característic és l’aparició de pústules de color acarbassat a les fulles. Els
més freqüents són els rovells dels pollancres (Marssonina brunnea i Melampsora spp.), el rovell del
roser (Phragmidium mucronatum i P. tuberculatum), el rovell del clavell (Uromyces dianthi) i el rovell
del gerani (Puccinia pelargoni-zonalis). Altres rovells afecten la malva reial (Alcea rosea) i el gènere
Hypericum, especialment H. calycinum. També les gespes són afectades per diverses espècies de
rovells (Puccinia spp. i Uromyces spp.).
Fongs foliars dels pins: són molt freqüents els atacs de diverses espècies de fongs a les agulles
dels pins que en provoquen la caiguda. Són especialment greus els atacs de Sphaeropsis sapinea
(= Diplodia pinea), que afecta pins debilitats, es pot estendre a branquillons i branques i arriba a
provocar la mort dels peus atacats.
b) Fongs vasculars
Circulen pels vasos de la saba i els poden col·lapsar i arribar a matar els peus afectats. El fong vascular més perillós és el que provoca la malaltia coneguda com a “grafiosi” o mal holandès de l’om
(Ceratocystis ulmi = Ophiostoma ulmi), que presenta soques agressives que han fet desaparèixer
molts dels oms autòctons del nostre territori. Una altra malaltia perillosa és el càncer del plàtan,
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produïda pel fong Ceratocystis fimbriata f. sp. platani (= Ceratocystis platani), que provoca la mort
dels plàtans d’ombra i que per ara no és present al nostre territori.
Els gèneres Fusarium i Verticillium són fongs vasculars que afecten nombroses espècies de vegetals en les quals provoquen danys greus, p. ex. l’esgrogueïment de les palmeres canàries (Fusarium
oxysporum f. sp. canariensis).
c) Fongs que afecten la fusta i les arrels
El més perillós d’aquests fongs és l’Armillaria (o Armillariella) mellea, que afecta la base del tronc
i arrels gruixudes de moltes espècies d’arbres i en provoca la mort. Per detectar aquesta malaltia,
cal arrencar l’escorça de la base del tronc o de les arrels gruixudes, on s’observen característics
filaments blanquinosos; a més, al voltant dels arbres afectats apareixen nombrosos bolets de color
de mel (cama-secs de soca) que donen el nom científic a la malaltia.

Armillaria.

Diverses espècies de fongs destrueixen la fusta morta de l’interior dels arbres i creen zones buides
que en fan perillar l’estabilitat i que es manifesten per característics bolets al tronc.
d) Fongs que provoquen xancres
Són també molt perillosos, ja que poden provocar la mort dels arbres. El castanyer (Castanea sativa) està afectat per dos fongs d’aquest grup: Phytophthora cinnamomi, que provoca el mal de la
tinta, i Cryphonectria parasitica, causant del xancre del castanyer, que ha eliminat una gran part dels
arbres d’aquesta espècie.
El xancre del xiprer, a causa d’altres fongs d’aquest grup, principalment Seiridium cardinale i Pestalotiopsis funerea, ha causat estralls als xiprers d’Itàlia i França, respectivament.
Cal també destacar la Phytophthora ramorum, organisme polífag que afecta els quercus de
Nord-amèrica i que a Europa s’ha trobat sobre Viburnum sp., Camellia sp. i Rhododendron sp.
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1.2.7 Virus, fitoplasmes i bacteris
a) Virus
Els virus (del llatí virus ‘suc; pus; supuració’) són organismes microscòpics infecciosos d’estructura
molt senzilla que tenen el parasitisme com a obligat i només es poden multiplicar vivint dins de cèl·lules vives, per la qual cosa els virus que afecten els vegetals han de viure a l’interior de la planta.
Entre els virus més importants que afecten les plantes ornamentals, cal citar el virus de la sharka
en Prunus sp., els de la tristesa dels cítrics o els que afecten els rosers. Algunes d’aquestes plantes
susceptibles de ser afectades per virus poden ser reservoris d’afectacions a cultius agrícoles.
Algunes variacions ornamentals de les fulles de certs cultius són en realitat causades per virus.
Transmissió
Els mecanismes de transmissió dels virus són múltiples; se’n poden destacar els següents:
•
•
•
•

Llavors (només determinades virosis)
Empelts, esqueixos
Insectes i nematodes vectors
Operacions de cultiu (podes, etc.)

Danys que provoquen
• Esgrogueïments, mosaics i deformacions de les parts anatòmiques de les plantes.
b) Fitoplasmes
Els fitoplasmes (del grec phytón ‘planta’ i plásma ‘cosa modelada, criatura’), antigament anomenats
‘organismes similars a micoplasmes’, són organismes que es caracteritzen per l’absència d’una paret cel·lular rígida. Aquest fet els permet canviar de forma i passar per porus extremadament petits.
El seu diàmetre és microscòpic.
A diferència d’altres patògens, no poden viure fora de la planta o de l’insecte, i es consideren paràsits obligats com els virus. A la planta, es localitzen en els vasos conductors del floema; als insectes, es reprodueixen en les glàndules salivals i es troben en la limfa.
Danys que provoquen
En general, les malalties associades a la presència de fitoplasmes es reconeixen per un conjunt de
símptomes que suggereixen alteracions en l’equilibri hormonal de la planta. Els símptomes solen
ser més greus en plantes herbàcies. Les infeccions en arbres acostumen a induir un afebliment lent,
encara que en algunes ocasions poden ser més agressius i arribar a produir la mort de la planta en
un breu període de temps.
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Els símptomes que es poden donar en planta són esgrogueïments o vermellors, entrenusos curts,
nanisme, afebliment, pèrdua de dominància apical (‘escombra de bruixa’), desajustos vegetatius
i/o necrosi del floema. Els possibles símptomes en flors són floració fora d’època, no producció de
flors, transformació de pètals i sèpals en estructures foliars (fil·lòdia), malformacions, coloració verda
de pètals (virescència) i/o esterilitat. En fruits, es pot observar reducció de la mida i/o malformació.
Els fitoplasmes es transmeten a través d’insectes, majoritàriament cicadèlids i psíl·lids; l’insecte el
transmet de manera permanent amb un període de latència entre 10 i 45 dies. També es transmeten amb el material vegetal infectat, a través d’esqueixos, rizomes i mitjançant plantes paràsites
del gènere Cuscuta.
Fitoplasmes més comuns que afecten les plantes ornamentals
Alguns arbres i arbusts d’espais verds urbans poden estar afectats per malalties causades per
fitoplasmes; mostren principalment esgrogueïments severs, ‘escombres de bruixa’ i afebliment.
S’han detectat fitoplasmes en pins amb proliferació de brots i acícules deformades que evolucionen
cap a l’assecada de la branca, i en ginestes amb elevada proliferació de tiges. Altres llenyoses d’interès urbà en què s’han descrit infeccions per fitoplasmes són: pi (Candidatus phytoplasma pini),
aladern, alzina, avellaner, baladre, cirerer del Japó, crataegus, desmai, eucaliptus, freixe, gódua,
lledoner, om, pollancre, pomeres ornamentals, roures i vern.
c) Bacteris
Els bacteris (del grec baktérion ‘bastó’) són organismes unicel·lulars microscòpics que es troben
en qualsevol tipus de matèria orgànica, no tenen clorofil·la i, per tant, també necessiten altres organismes per viure. Poden viure com a paràsits dels animals (incloses les persones) i les plantes,
simbiòtics i sapròfits.

Erwinia amylovora
en una perera.
(foto: Divina Llobera)
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Els gèneres de bacteris fitopatògens més comuns són: Agrobacterium, Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Ralstonia, Rhodococcus, Xanthomonas... Una de les malalties bacterianes més pernicioses és el foc bacterià provocat per Erwinia amylovora, que afecta greument la perera i altres fruiters
de llavor i diverses rosàcies ornamentals que poden actuar com a transmissores de la malaltia.
Una altra és la Xylella fastidiosa, polífaga, que compta amb diverses subespècies i ataca greument diferents conreus i plantes ornamentals (Polygala, baladre, espígol, romaní…). N’hi ha més com
l’agalla de coll provocada per Agrobacterium tumefaciens que afecta fruiters i rosers, entre d’altres;
Pseudomonas savastonoi nerii, causant de la tuberculosi del baladre; Pseudomonas savastanoi olivae, causant de la tuberculosi de l’olivera, i Pseudomonas syringae, que causa xancres i necrosi en
branques de diferents espècies de plantes llenyoses.
També n’hi ha alguns que són beneficiosos per a les plantes, com ara el Bacillus thuringiensis que
s’utilitza en la lluita contra diversos tipus d’insectes perniciosos (vegeu l’apartat 1.3.7) o els bacteris
fixadors de nitrogen. També són beneficiosos els bacteris del sòl, entre els quals els que descomponen la matèria orgànica.
Danys que provoquen
• Clorosi, pansiment, podridures, xancres, tumors.
Transmissió
Les malalties causades pels bacteris necessiten porta d’entrada (natural o accidental) i es poden
transmetre per:
•
•
•
•

Material vegetal de reproducció
Vectors (abelles, altres insectes, ocells, eines d’esporga)
Operacions de cultiu (podes, etc.)
Vent i pluja

1.2.8 Herbes no desitjades
Per entendre el concepte d’herbes no desitjades, també anomenades males herbes, cal considerar
dos punts de vista segons les següents definicions:
• És tota planta que ens molesta i que pot competir amb les plantes del jardí.
• És una planta que en un lloc i moment determinat interfereix amb la finalitat requerida
de l’espai i té una gran capacitat d’adaptació al sistema de cultiu.
En aprofundir en aquestes definicions, observem que s’ha passat d’una definició antropocèntrica,
una planta és mala herba si en presentar-se en prou quantitat produeix algun perjudici o molèstia, a
una definició en la qual es reconeix que tenen altres característiques, la seva capacitat d’adaptació
com a una de les principals. Fins i tot es valora que, ben gestionades, poden passar a ser plantes
beneficioses i deixar de ser considerades males herbes.
En jardineria, a més, com que entra en joc l’estètica, es donen connotacions diferents. Així, les
plantes que en altres indrets es tenen com a herbes no desitjades, quan es desenvolupen en llocs
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enjardinats, pot ser que s’hi adaptin bé, que hi creixen sense problemes i, fins i tot, encara que no
hi hagin estat plantades a propòsit, que tinguin un aspecte bonic. Per això, ara hi ha la tendència
de deixar de considerar negativa la presència de “males herbes” en un jardí i es creen nous jardins
silvestres o naturals i jardins de baix manteniment que no només deixen créixer algunes d’aquestes
espècies, sinó que també les promouen.
Entre els danys econòmics i/o estètics de les herbes no desitjades en jardineria i urbanisme es
poden considerar:
– Competeixen amb les plantes del jardí per la llum, l’aigua, els nutrients i l’espai.
– Reservori de plagues i malalties
– Alteració de la superfície
– Aspecte de deixadesa
– Puntualment poden provocar risc d’incendi
Tot i que en altres casos, les herbes passen a ser desitjades i els aspectes a considerar són positius:
– Reservori de fauna útil
– Increment de la biodiversitat
– Prevenció de l’erosió
– Font de matèria orgànica
– Contribució a la bellesa i naturalització de l’espai

Herbes espontànies
a les voreres
(foto: Mònica Bedós)
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Herbes espontànies.
(foto: Mònica Bedós)

1.2.9 Plantes invasores
Un problema que ha adquirit una especial rellevància són les plantes invasores, que són espècies
exòtiques que han aconseguit establir-se i expandir-se en el medi natural gràcies a una gran capacitat reproductiva i de dispersió. No totes les plantes invasores són perilloses, només ho són aquelles
que alteren les característiques, condicions, forma o naturalesa dels ecosistemes naturals en una
àrea important en relació amb l’extensió d’aquest ecosistema.
En jardineria, el coneixement sobre les espècies potencialment invasores és important atès que la
gran majoria de plantes emprades en jardineria són exòtiques. Exemples d’això són la proliferació
de l’ungla de gat (Carpobrotus spp.) a les zones costaneres o l’ailant o vernís del Japó (Ailanthus altissima) arreu del país. Per aquesta raó, cal ser curós en l’elecció de plantes que poden tenir aquest
comportament, especialment en actuacions dins de l’àmbit dels espais naturals o en jardins situats
al seu entorn. En qualsevol cas, s’ha d’aplicar el Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es
regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.

Carpobrotus sp.
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D’altra banda, cal implementar els consells de Bones Pràctiques en horticultura del Consell d’Europa a través de la seva publicació Código de conducta sobre horticultura y plantas invasoras (Heywood & Brunel, 2009), adreçada a responsables de l’Administració i als actors comercials i industrials
de l’horticultura, inclosos els responsables dels vivers de plantes ornamentals i dels centres de jardineria, i tots aquells professionals que dissenyen o gestionen espais verds: paisatgistes, personal
tècnic de parcs i jardins municipals, etc. Els objectius d’aquest codi són: fomentar la cooperació de
la indústria i el comerç hortícola i dels professionals associats en l’adopció de les Bones Pràctiques,
conscienciar els professionals, evitar la propagació de plantes al·lòctones invasores presents i evitar la introducció de noves possibles plantes invasores a Europa.
Una eina útil per prevenir l’ús d’espècies potencialment invasores és tenir en compte el Catàleg de
les espècies exòtiques de Catalunya, publicat per la Generalitat de Catalunya en el marc del projecte EXOCAT 2013, elaborat pel CREAF, que es pot consultar a la pàgina web següent:
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/mn_medi_natural/mn18_especies_exotiques_medinatural/docu- ments/informe_exocat_2013.pdf

1.2.10  Plagues de quarantena en plantes ornamentals
La Llei 43/2002, de sanitat vegetal, defineix les plagues de quarantena com “aquelles plagues que
poden tenir importància econòmica potencial i que figuren en la llista comunitària o hagin estat així
qualificades pel Ministeri d’Agricultura”.
Així mateix, indica que els professionals que exerceixin activitats relacionades amb la defensa fitosanitària tenen l’obligació de notificar a l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma tota aparició
atípica o de símptomes de malaltia per als vegetals, i estableix sancions en cas d’incompliment. Per
tant, les empreses o persones que professionalment efectuen tractaments fitosanitaris en el món de
la jardineria estan subjectes a aquesta obligació.
La normativa on es relacionen les plagues de quarantena és el Reglament d’execució (UE) 2019/2072
de la Comissió, de 28 de novembre, pel qual s’estableixen condicions uniformes per a l’execució del
Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, modificat pel Reglament d’execució (UE) 2021/2285.
A continuació, es relacionen les plagues de quarantena detectades a Catalunya i les no detectades
o amb focus erradicats que poden afectar les plantes ornamentals (llista actualitzada a març de
2022):
Plagues de quarantena presents o que han estat presents a Catalunya que poden afectar
àrees verdes
INSECTES
– Rhynchophorus ferrugineus (palmeres). Sols quarantena per a zones protegides: Irlanda i
Malta
– Paysandisia archon (palmeres). Sols quarantena per a zones protegides: Irlanda i Portugal
(Açores)
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BACTERIS
– Erwinia amylovora (rosàcies). Únicament quarantena per a zones protegides (Catalunya
és zona protegida excepte 5 comarques de Lleida)
FITOPLASMES
– Flavescència daurada (vinya)
Plagues de quarantena no presents a Catalunya (l’any 2021) que poden afectar àrees verdes
INSECTES
– Anoplophora chinensis (planifolis)
NEMATODES
– Bursaphelenchus xylophilus (pins)
FONGS
– Fusarium circinatum (pins)
– Ceratocystis platani (plàtans)
BACTERIS
– Xylella fastidiosa (Polygala, olivera, baladre, romaní, espígol, ametller i moltes d’altres)
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1.2.11  El passaport fitosanitari
La circulació de plantes pot suposar un risc de dispersió de plagues entre territoris. La normativa
actual per evitar la introducció i propagació de plagues perilloses a la UE es reflecteix en el quadre
següent:

El Reglament (UE) 2016/2031, relatiu a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, el Reglament (UE) 2019/2072 on se n’estableixen les condicions uniformes i el Reglament UE
2017/2313, que estableix les especificacions del format de passaport fitosanitari per als trasllats en
el territori de la Unió, imposen mesures estrictes de protecció contra la introducció i la difusió en el
territori de la UE de plagues de quarantena.
A partir del 14 de desembre de 2019, aquests reglaments UE obliguen a un nou format de passaport fitosanitari, el qual ha d’acompanyar tots els vegetals destinats a la plantació i a determinades
llavors, productes vegetals i altres objectes que ho requereixen normativament.
No s’exigeix en general el passaport fitosanitari per al trasllat de vegetals, productes vegetals o
altres objectes subministrats directament a l’usuari final, inclosos els jardiners domèstics. Hi ha
algunes excepcions.
El passaport fitosanitari s’ha de col·locar a la unitat comercial dels vegetals, productes vegetals i
altres objectes. Si es transporten en un embalatge, paquet o envàs, es col·locarà en l’embalatge,
paquet o envàs. Els passaports no poden anar exposats únicament sobre els albarans. En materials
certificats, el passaport fitosanitari s’inclou en l’etiqueta de certificació.
El passaport fitosanitari té un format comú a tota la Unió Europea, i es podrà expedir en format
electrònic sempre que inclogui tots els elements que marca la normativa. Com a novetat, el nou
passaport fitosanitari ha de contenir la bandera de la UE (en color o blanc i negre) i la indicació Plant
passport. La informació ha de figurar dins d’un rectangle o quadrat clarament separat d’altres informacions. Per a més informació sobre les especificacions del format, podeu consultar el Reglament
(UE) 2017/2313.
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Les empreses autoritzades a emetre passaport fitosanitari han d’estar inscrites a Catalunya al Registre Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal, regulat pel Decret 131/2012, pel qual es
regula el Registre Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal i se n’estableixen les normes
d’autorització, inscripció i funcionament, i es regulen activitats de producció i comercialització de
material vegetal.
En el cas de detectar-se una plaga de quarantena o una plaga regulada no quarantenària, s’apliquen les mesures que estableixen:
– Reglament d’execució (UE) 2019/2072 de la Comisió, de 28 de noviembre, pel qual s’estableixen condicions uniformes per a l’execució del Reglament (UE) 2016/2031 modificat pel
Reglament d’execució (UE) 2021/2285.
– Reial decret 739/2021, de 24 d’agost, pel qual es dicten disposicions per a l’aplicació a
Espanya de la normativa de la Unió Europea relativa a les mesures de protecció contra les
plagues dels vegetals i els controls i altres activitats oficials en aquesta matèria.
– Decret 137/2014, de 7 d’octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals.

1.3 Mètodes de control de plagues
1.3.1 Històric dels mètodes de control
La lluita contra les plagues és tan antiga com l’agricultura mateixa. Algunes observacions encertades per part dels agricultors havien permès l’ús des de l’antiguitat del sofre (Sumèria, 2.500 aC)
contra malalties o d’olis (Roma, 200 aC), piretrines o nicotina contra plagues, i els arsenits contra
tot. Però no hi havia una relació clara de causa i efecte, sinó més aviat un seguit de proves d’encert
i error amb molt de superstició, religió o mètode alquímic; les plagues i malalties es consideraven
càstigs divins, bruixeries o elements naturals incontrolables com la boira o la calamarsa, i tot de
“generació espontània”. El naixement de la fitopatologia moderna, amb els estudis d’Isaac-Bénédict
Prévost a l’inici del segle XIX i els d’Heinrich Anton de Bary i Julius Gotthelf Kühn a mitjan del mateix segle, i l’establiment de la “teoria dels gèrmens” inicien una lluita sistemàtica i ordenada contra
aquests flagells. Al segle XIX mateix, la ciència de la química es desenvolupa enormement i s’identifiquen i sintetitzen una munió de compostos químics tant d’origen natural (els carbamats eserina
l’any 1864 i l’atropina l’any 1871) com artificials (DDT l’any 1874).
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El desenvolupament de la indústria química que es produeix a l’inici del segle XX per la Primera
Guerra Mundial, sobretot dels derivats del gas de clor com a armes, farà que després d’aquesta
guerra quedin els mitjans i els coneixements per produir de manera industrial productes com el DDT
(organoclorat) que es comença a emprar de manera massiva com a insecticida l’any 1939. Paral·lelament a la preparació per a la Segona Guerra Mundial, s’investiguen els fosforats, també pel seu
interès bèl·lic.
Així, el segle XX és el segle de la lluita química, amb un predomini de les famílies de productes
insecticides següents:
•
•
•
•
•
•

Anys 40: clorats
Anys 50: clorats + fosforats
Anys 60: fosforats + carbamats
Anys 70: fosforats + carbamats + piretroides
Anys 80 en endavant: els anteriors + plaguicides no químics
Anys 90 en endavant: bioracionals, inhibidors de la quitina, neonicotinoides, etc.

Paral·lelament, es van desenvolupar nous productes de síntesi amb acció fungicida o herbicida.
Inicialment, es considerava que qualsevol plaga es podia resoldre amb un producte químic que
l’eliminés. No obstant això, la realitat és una altra: la natura és més complexa i ja des de l’inici de
l’aplicació de productes químics de síntesi van aparèixer problemes:
– Resistències als productes; ja l’any 1902, el poll de Sant Josep es fa resistent als polisulfurs que llavors es feien servir. Als anys 50, ja no es creu que cada problema tingui un
producte que l’arregli.
– Toxicitat per als aplicadors, consumidors o usuaris dels espais on s’apliquen els tractaments.
– Ecològiques; l’ús indiscriminat que en el seu moment es va fer dels productes químics
afectava el medi ambient. Aquesta inquietud es va materialitzar en el llibre de Rachel Carson (1962) titulat Primavera silenciosa.
– Cost elevat; cada cop els productes són més complexos, més cars de desenvolupar,
sintetitzar, registrar i comercialitzar, especialment per les exigències de la UE.
Per facilitar la feina, es van establir uns calendaris de tractaments sense relació amb la meteorologia i l’estat de la plaga o malaltia, amb tractaments innecessaris o a deshora. A fi de reduir la
quantitat d’aplicacions, molts cops arbitrària, es van crear els Serveis d’Avisos Fitosanitaris a inici
de la dècada dels 60 per informar els aplicadors dels moments adients per realitzar els tractaments.
Posteriorment, l’estratègia més aplicada és la lluita raonada, conduïda per tècnics de l’Administració, associacions, Agrupacions de Defensa Vegetal (ADVs), cooperatives de productors i professionals de les empreses de tractaments.
Per mitigar els efectes adversos de la lluita química, es desenvolupa la lluita biològica. Consisteix
a utilitzar éssers vius o els seus productes per reduir o impedir les pèrdues causades per organismes nocius. Presenta problemes propis, ja que implica un gran coneixement sobre l’ecologia dels
vegetals i de les plagues i malalties, no tots els organismes nocius tenen sistemes de control biolò36

gic conegut i molts dels processos són lents en comparació amb els sistemes químics. El personal
tècnic han de tenir una formació més especialitzada que en els sistemes anteriors.
Finalment, per aconseguir ajuntar el millor de tots els sistemes i evitar-ne els problemes, es fomenta
la Gestió Integrada de Plagues.

1.3.2 Gestió Integrada de Plagues
A començaments dels anys 1950, a Europa, inspirats en els treballs inicials desenvolupats al Canadà i Califòrnia (EUA), es va crear el primer Grup de Treball que va començar a integrar els sistemes
de protecció de les plantes (Working Group for Integrated Plant Protection in Fruit Orchards) per
l’Organització Internacional de Lluita Biològica (OILB) l’any 1959.
A mitjan anys 60, es van començar a reconsiderar els sistemes de lluita contra les plagues, i va
aparèixer el concepte de Gestió Integrada de Plagues (GIP, en anglès IPM, és a dir, Integrated
Pests Management). Aquest sistema pretén utilitzar de manera harmònica tots els sistemes de lluita
contra les plagues: mesures culturals, lluita biològica, feromones, etc., i utilitzar els plaguicides únicament quan calgui i de manera que no es perjudiqui l’equilibri natural dels ecosistemes agrícoles.
Aquest sistema de lluita, més respectuós envers el medi ambient, requereix, però, un major seguiment tècnic de l’evolució de les poblacions de plagues i els seus enemics naturals, i cal aplicar-lo en
l’àmbit de parcel·la o espai a tractar.
A començaments dels anys 70, les agències federals nord-americanes van donar els primers passos cap a l’aplicació del concepte GIP a l’agricultura i altres sectors, i l’any 1979 es va establir un
comitè coordinador d’agències de GIP (IPM Coordinating Committee) amb la funció d’assegurar el
desenvolupament i la implementació de les pràctiques GIP.
L’any 1980, es van començar a aplicar els principis i les pràctiques de la GIP en àrees urbanes específiques (parcs, hospitals, escoles bressol, etc.).
Al començament, la implementació de la GIP va ser problemàtica pels seus requisits, complicats
i poc uniformes en aquells temps, i perquè els seus beneficis econòmics es consideraven insuficients. No obstant això, la GIP es va acceptar com un model per a la protecció de les plantes a la
Unió Europea i en tots els països europeus. En l’actualitat, hi ha més de 30 grups de treball i centres
d’investigació amb programes de recerca i intercanvi d’informació que promouen activament les
pràctiques de la GIP. La UE també dona suport a la GIP mitjançant reglaments i directives (com la
Directiva d’ús sostenible dels plaguicides), i mitjançant recursos pressupostaris per a programes
d’investigació. Addicionalment, els plans d’acció nacionals haurien de promoure una implementació
més ràpida i eficaç de la GIP als estats membres.
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La figura següent mostra les interaccions que intervenen en la GIP.

Aquest concepte de GIP és definit de diferents maneres:
Si bé la Llei 43/2002, de sanitat vegetal, defineix la lluita integrada com l’aplicació racional de la
combinació de mesures biològiques, biotecnològiques, químiques, de cultiu o de selecció de vegetals, de manera que la utilització de productes fitosanitaris es limiti al mínim necessari per controlar
les plagues, la GIP consisteix, a més, en l’examen acurat de tots els mètodes de protecció vegetal
disponibles i posterior integració de mesures adequades. L’objectiu és evitar el desenvolupament de
poblacions d’organismes nocius i mantenir l’ús de productes fitosanitaris i altres formes d’intervenció en nivells que estiguin econòmicament i ecològicament justificats i que redueixin o minimitzin els
riscos per a la salut humana i el medi ambient.
El Reial decret 1311/2012, a l’article 3 f), anomena Gestió Integrada de Plagues a la lluita integrada. La GIP pretén el creixement de plantes sanes amb la mínima alteració possible dels agroecosistemes i promou els mecanismes naturals de control de plagues. D’aquesta manera, es contribueix
a ressaltar el nou model d’agricultura de la Unió Europea, que exigeix majors compromisos envers
el medi ambient per part dels agricultors.
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La Gestió Integrada de Plagues (GIP) es representa en el gràfic següent:

Aquesta és una part molt important en la GIP, ja que permet conèixer exactament què és el que hi
ha als arbres, tant pel que fa a plagues com a fauna auxiliar, i permet avaluar el risc i prendre les
decisions corresponents. És un dels pilars del procés i, per aquest motiu, recomanem que es faci
de manera acurada.
El monitoratge, l’ha de fer una persona coneixedora de les plagues i dels enemics naturals, s’ha
de fer de manera periòdica i metòdica i ha de permetre tenir la màxima informació sobre els punts
següents:
• Identificació de la plaga
És important conèixer les plagues i els enemics naturals, ja que no tots els insectes i altres
organismes vius requereixen control. Molts són inofensius i/o beneficiosos. És crític identificar correctament l’organisme per confirmar que sigui efectivament una plaga i planificar
les millors solucions.
• Coneixement del cicle vital de la plaga i dels seus paràsits
Per controlar les plagues, cal conèixer el seu hàbitat, els seus hàbits alimentaris i els seus
diferents estadis de desenvolupament. Condicions ambientals com ara humitat, temperatura i disponibilitat d’aliment poden afectar la durada del cicle de vida dels insectes. Un
ambient favorable pot escurçar el temps de desenvolupament d’ou a adult. És particularment útil conèixer l’etapa de desenvolupament en la qual la plaga és més vulnerable.
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• Nivell de plaga i de fauna auxiliar present
Cal valorar el nivell de la població de la plaga per saber quines conseqüències podem
tenir a mitjà i llarg termini, quan aplicar controls i quina mena de mètodes de control són
apropiats. Això pot resultar difícil, ja que hi poden influir diversos factors externs.
Hi ha diferents tipus de monitoratges, però el més adequat en arbrat en el cas de parcs i jardins i
viari és l’observació visual directa a l’espai. Aquest tipus de control és molt útil per determinar les
plagues i les poblacions d’insectes beneficiosos. També es poden observar visualment les malalties
de les plantes, els trastorns ambientals i les pràctiques culturals no apropiades.
En casos concrets, es poden utilitzar altres tipus de sistemes de control, com els paranys, tot i que,
en general, en l’espai urbà són complicats de gestionar, ja que estan molt exposats al vandalisme,
etc. Tot i així, poden ser interessants contra algunes plagues. Segons la plaga a mostrejar, es poden
utilitzar diversos tipus de trampa (sexuals, cromotròpiques, enganxoses, lluminoses, alimentàries...).
Tant o més important que avaluar la presència de les diferents plagues és l’observació, identificació
i quantificació de la fauna auxiliar present.
En les visites de control o monitoratge als espais, cal observar el següent, tant pel que fa a les plagues com als diferents organismes de fauna auxiliar:
– Presència / absència
– Distribució: a tot arreu / localitzada
– Quantificació: nivells observats / augment o disminució
La tasca de monitoratge hauria de recaure en un assessor en GIP especialitzat, que, tal com recull
el Reial decret 1311/2012, d’us sostenible de fitosanitaris, seria l’encarregat de decidir posteriorment
les accions més adequades per al control de les plagues, tot seguint les bases de la Gestió Integrada de Plagues.
En resum, la gestió integrada no pretén l’eliminació de les plagues (impossible i econòmicament
inviable) sinó el seu control amb qualsevol mitjà possible i a l’abast: cultural, biològic o químic. Es
pretén arribar a un equilibri i situar l’organisme plaga/malaltia per sota del llindar de tolerància. Hem
d’assenyalar que, en el cas de les malalties, els mitjans són primordialment culturals i químics, i
només ara comencen a aparèixer els primers mitjans biològics. Sempre donarem preferència als
mitjans culturals sobre els altres i els biològics sobre els químics, i, en cas d’haver d’aplicar tractaments amb productes químics, ho farem amb els productes que més respectin la fauna i la flora
auxiliar, el medi ambient i les persones.
A la majoria de casos, s’hauran d’abandonar els calendaris i els tractaments preventius en plagues
i basar les decisions en els monitoratges realitzats. Pel que fa al control de fongs, un cop s’han pres
les mesures culturals adients, poden ser necessaris tractaments preventius.
A continuació, s’indiquen les particularitats i sistemes alternatius de lluita per implantar la GIP en
àrees verdes:
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a) Seguiment i identificació de plagues i malalties en jardineria
Per fer el seguiment de les plagues i malalties de les plantes, en cultius agrícoles s’han de fer
mostrejos sistemàtics dels conreus. En jardineria, en no ser monocultius, el mostreig s’ha de realitzar necessàriament d’una manera més laxa, bàsicament observar in situ les espècies vegetals
de manera més general. Una lupa de butxaca és imprescindible i l’experiència de l’observador al
final superarà qualsevol sistema de mostreig (d’altra banda, difícil de realitzar per a bona part dels
jardiners). En cas de dubte, caldrà prendre correctament mostres o fotografies per consultar un especialista o un laboratori especialitzat.
En alguns casos, el monitoreig per esquers, feromones o cairomones pot servir primer per detectar
la plaga i els seus nivells, fer-ne un recompte de poblacions i determinar el moment idoni del tractament o el seu control.

Monitoreig de larves de
Cydalima perspectalis.
(foto: Jordi Senmarti)

Larva de sírfid.
(foto: Jordi Senmartí)
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b) Llindars de tolerància
El fet que no cerquem eliminar la plaga o malaltia sinó controlar-la o evitar els seus danys fa que
s’hagin d’establir uns “llindars de tolerància”. Aquest llindar de tolerància ens marca el nivell de població de l’organisme nociu per sota del qual podem conviure-hi i per sobre del qual haurem d’actuar
per evitar-ne els danys.
Els llindars de tolerància en agricultura fan referència a barems econòmics, en canvi en els espais
verds, no hi ha uns estandards establerts.Existeixen varis factors com és l’estètica, la sanitat de les
plantes o les molèsties als usuaris, que fan que sigui més complicat establir un llindar.
Contràriament, altres factors, com la salut de la ciutadania o la salvaguarda d’arbres monumentals
o històrics, s’imposen sobre qualsevol altra consideració en l’aplicació, o no, d’uns tractaments.
Per al cas dels horts urbans, en estar adreçats al consum, no s’han de regir per aquesta proposta. En els jardins públics que incloguin elements que poden ser consumits (herbes aromàtiques,
fruiters, oliveres, vinyes, garrofers, etc.), si no es pot controlar el moment de la collita, no es poden
tractar i es dona per perduda tota la producció.
Justificacions de la realització de tractaments fitosanitaris en parcs i jardins:
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar plagues potencialment perilloses (pèls urticants…) per a la ciutadania.
Impedir l’extensió de plagues de quarantena.
Gaudir per part dels usuaris de parcs i jardins, de vegetació en bon estat fitosanitari.
Salvaguardar els elements vegetals que formen part del medi urbà.
Mantenir un nivell estètic adequat.
Assegurar la supervivència del patrimoni vegetal.
Estalviar molèsties (no sanitàries) a la ciutadania.
Evitar que indirectament s’embrutin o malmetin altres elements del medi o mobiliari urbà.

A continuació, exposem els llindars de tolerància, amb un esbós dels possibles llindars per a alguns
dels casos més freqüents.
1. Llindars de tolerància per al control de plagues d’insectes en jardineria
– Plagues que causen problemes sanitaris a la ciutadania (processionària del pi…): s’ha
d’actuar sempre, fins i tot preventivament. No hi ha llindars definits.
– Plagues que causen molèsties a la ciutadania (tigre del plàtan, galeruca de l’om, formigues, insectes que generen melasses…): el llindar és la situació dels arbres afectats o
les plagues molestes; segons l’afectació a la ciutadania, caldrà actuar, o no. S’ha de veure
cas per cas per separat.
– Insectes que poden generar rebuig entre la ciutadania (Oxycarenus spp., aranyes,
bernat marbrejat i altres xinxes, teranyines, centpeus, milpeus, col·lèmbols, etc.): no està
justificat aplicar tractaments, només en casos excepcionals que, per excés de població,
puguin crear alarma social. No hi ha llindars (seria molt alt).
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– Plagues que només afecten els fruits (mosca de l’olivera, mosca mediterrània de la fruita, Halyomorpha halys, etc.): en general, està justificat aplicar tractaments en el cas que la
plaga sigui un focus de contaminació de cultius agrícoles o es desitgi protegir els fruits.
– Plagues de quarantena: cal seguir les indicacions dels protocols normatius específics.
– Plagues que poden causar la mort dels exemplars: s’ha d’actuar sempre, fins i tot
preventivament. No hi ha llindars. Cal destruir els peus afectats per evitar que la plaga no
s’estengui.
– Resta de plagues: vegeu l’annex IV.
2. Llindars de tolerància per al control de malalties en jardineria
Les malalties són els símptomes produïts per l’acció d’organismes patògens, generalment fongs.
Perquè una malaltia es produeixi, s’han de donar alhora tres factors: que l’hoste sigui sensible al
patogen, que aquest patogen sigui virulent i que les condicions ambientals siguin favorables al patogen i desfavorables a l’hoste.
D’aquesta manera, tota actuació cultural que fem per afavorir l’hoste i desfavorir el patogen farà que
la malaltia no es manifesti o que ho faci amb menys virulència.
La presència dels símptomes d’una malaltia pot ser un indicador que la planta pateix un estrès que,
si se soluciona, pot fer desaparèixer la malaltia.

1.3.3 Mètodes alternatius als tractaments fitosanitaris
a) Mesures preventives
– Utilitzar un sòl adequat
De tots els factors que condicionen la vida dels arbres en el medi urbà, els més significatius són els que fan referència a la qualitat del sòl. La majoria de problemes dels arbres
provenen del sòl on s’han plantat. Les propietats físiques del sòl són les que determinen
el creixement de les arrels i el balanç entre l’aigua i l’aire. És preferible la millora i esmena
del sòl en el moment de la plantació que la substitució per substrats nous.
Per aquest motiu, cal estudiar el sòl on fer la plantació (pH, salinitat, textura, fertilitat, subsòl) i preparar-lo adequadament (esmenes, drenatges, etc.).
– Cal evitar plantar els arbres en sòls compactats o impermeabilitzats.
El problema més significatiu dels arbres urbans és la manca de volum de sòl útil perquè
creixin les arrels. Les obres d’urbanització malmeten i compacten el sòl, fet que ocasiona
la destrucció de la seva estructura i la pèrdua de la macroporositat. Aquesta situació provoca les conseqüències següents:
• Es restringeix l’aireig, és a dir, la circulació d’O2 i CO2.
• Es disminueix el drenatge i la circulació de l’aigua.
• Es dificulta la penetració de les arrels.
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Quan les arrels troben un sòl dens i compactat, deixen de créixer i adopten una estructura
anòmala i superficial. Aquest fet té implicacions en la capacitat de l’arbre de fer front a la
sequera i, per tant, és més sensible a plagues i malures.
• Garantir als nous arbres un volum de sòl suficient de qualitat i amb una bona estructura. Un volum de sòl adequat permet un millor creixement de l’arbre en un entorn urbà;
en canvi, un volum de terra insuficient pot disminuir el potencial de l’arbre, ja que en
limita el creixement i disminueix les seves perspectives de futur. Elimineu les restes del
cultiu anterior.
• Escollir les plantes més adequades a les condicions que trobaran al jardí, carrer, plaça:
clima, exposició solar, característiques del sòl, disponibilitat d’aigua i d’espai, etc., atès
que les plantes ben adaptades al medi són més resistents a plagues i malalties. Per a
més información, podeu veure l’annex V relatiu a l’elecció d’espècies per a arbrat urbà.
• Adquirir plantes en bon estat vegetatiu i sanitari. En el cas que calgui, han d’anar acompanyades del preceptiu Passaport fitosanitari.
• Fer la plantació de manera correcta.
Una plantació i un manteniment correctes permeten als arbres de la ciutat de la ciutat desenvolupar-se correctament. Això implica plantar en el període adequat (evitar la primavera i l’estiu i prioritzar la tardor, quan els arbres es beneficien de les pluges i tenen temps d’implantar-se abans que
arribi la calor), assegurar-se que el coll de l’arbre quedi a la cota definitiva del terreny i col·locar un
aspratge adequat. Un arbre mal plantat no aconseguirà mai establir-se bé al terreny, s’anirà debilitant i serà més sensible a plagues i malures.
b) Mesures culturals
• Adobeu de manera equilibrada. Una dosi excessiva d’adob pot provocar danys a les plantes. Un excés de nitrogen afavoreix l’aparició de malalties fúngiques.
• Regueu d’acord amb les necessitats hídriques de la planta. Eviteu entollaments d’aigua i
no mulleu excessivament les fulles de determinats vegetals (són freqüents atacs de fongs
en xiprers que reben la mullena constant dels aspersors).
En el cas de les gespes, és aconsellable regar a la matinada, ja que s’aprofita millor l’aigua, alhora que no s’incrementa la humitat nocturna que pot afavorir el desenvolupament
de fongs.
• Feu un manteniment adequat. Feu les podes mínimes un cop l’arbre és ben format i sempre seguint criteris tècnics basats en un pla especific executat per un expert. Les podes
repetides i sense criteris tècnics debiliten l’arbre i el fan més sensible a plagues i malures.
• En el cas d’atac d’àcars, la baixa humitat ambiental pot afavorir-ne el desenvolupament,
per la qual cosa una Bona Pràctica seria mullar les plantes afectades.
• Mitjançant alguns mètodes de poda i l’eliminació selectiva de branques afectades per
plagues i malalties, es pot aconseguir disminuir-ne l’afectació. Val a dir que les podes
abusives poden provocar l’efecte contrari.
• Useu com a font de matèria orgànica les restes de poda triturades i compostades degudament.
• Useu encoixinats al voltant dels peus dels arbres i arbustos amb l’objectiu, entre d’altres,
de disminuir la presència d’herbes no desitjades.
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Es recomana consultar les guies de elecció d’espècies editades per la Diputació de Barcelona i les
Normes Tècniques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ).
c) Mesures genètiques
La millora genètica s’ha realitzat de manera natural des que els humans es dediquen a l’agricultura.
Des de sempre, l’agricultor ha seleccionat les llavors de les millors plantes per a la plantació de l’any
següent. No va ser fins a mitjan segle XX quan la genètica va començar a cobrar especial importància, fins a arribar a l’explosió biotecnològica dels nostres dies.
Els actuals coneixements permeten obtenir varietats de plantes resistents a determinades plagues
o malalties.
L’obtenció i selecció de varietats resistents constitueixen una solució al problema de lluita contra les
plagues i malalties. El problema és que no sempre proporcionen una solució a llarg termini, ja que
virus, bacteris i fongs són capaços de superar l’obstacle de la barrera genètica del seu hoste modificant la seva herència pròpia amb mutacions. No obstant això, continua sent una de les mesures
més aplicades i de força èxit en el control de determinades plagues i malalties. Cal escollir espècies
o varietats resistents o poc susceptibles de ser afectades per les plagues i malalties més comunes
a la zona, i evitar la plantació de fruiters com a arbrat viari.
d) Control físic
Mètode de control que consisteix en la utilització d’algun agent físic com ara temperatura, humitat,
insolació, fotoperiodisme i radiacions electromagnètiques en intensitats que resultin molestes o
letals per a la plaga.
El maneig efectiu dels factors físics del mitjà, com ara temperatura, humitat i radiacions electromagnètiques, només és possible íntegrament en ambients tancats. En aquestes condicions, es poden
utilitzar per combatre les plagues. Molts dels mètodes de control físic estan acompanyats per processos fisiològics i de comportament de les plagues.
Són exemples de control físic:
– Utilització de la solarització per a la desinfecció de sòls on es plantaran gespes.
– Utilització de cremadors de gas (poc aconsellables) o vapor d’aigua per eliminar plantes
no desitjades.
– Variacions de la temperatura o del percentatge d’humitat.
e) Control mecànic
El control mecànic de les plagues, malalties i males herbes recull les tècniques més antigues i simples de la lluita en contra seva. L’aplicació d’aquestes tècniques demana molta mà d’obra.
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Entre les diverses tècniques de control mecànic, es poden esmentar les següents:
– La destrucció mecànica de plagues.
– Eliminació de plantes o parts de la planta afectades per plagues o malalties, recollida i
destrucció dels òrgans afectats.
– Eliminació manual o mecànica de les plantes no desitjades.
– L’aigua a pressió per al rentatge de melasses, fongs i alguns insectes.
– L’exclusió dels insectes mitjançant l’ús de barreres artificials que impossibilitin l’accés dels
insectes nocius (malles metàl·liques o plàstiques).
La destrucció mecànica de males herbes
•
•
•
•

Eliminació manual
Eliminació amb maquinària especialitzada
Utilització d’encoixinats
…

f) Utilització de fauna auxiliar
En el control biològic de plagues, segons els tipus d’organismes vius empleats, es pot distingir entre
lluita macrobiològica, que utilitza insectes o àcars depredadors i parasitoides, o lluita microbiològica, que utilitza microorganismes entomopatògens (virus, bacteris, fongs i nematodes), i també
mètodes de control de fongs i bacteris per altres fongs, bacteris i virus.
La comercialtizació d’insectes, àcars i nematodes per al control de plagues està regulada pel RD
951/2014, modificat pel RD 534/2017, que regula els “Determinats mitjans de defensa fitosanitària”
(MDF). Els productes que contenen microorganismes per al control de plagues estan considerats
productes fitosanitaris.
Fauna auxiliar és com s’anomenen en fitopatologia tots aquells animals, generalment invertebrats,
útils per combatre una plaga en els conreus. Podem distingir entre parasitoides i depredadors.
Els parasitoides són aquells individus que viuen a costa d’un patogen durant un període de temps
fins a provocar-li la mort. Alguns exemples de parasitoides són:
– De pugó: Aphidius colemani
– De lepidòpters: Trichogramma sp.
– De mosca blanca: Encarsia formosa
– De minadors: Diglyphus isaea
Els depredadors són aquells individus que s’alimenten d’ous, larves o adults de les espècies patògenes sense causar danys a les plantes dels jardins. Alguns exemples de depredadors són:
– D’àcars tetraníquids “aranya roja”: Phytoseiulus persimilis
– De trips: Amblyseius swuirskii
– De pugons i altres: Chrysopa carnea, Adalia sp., Antochoris nemoralis
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Larva de crisopa.
(foto: Isabel Pujadas)

Nimfa d’antocòrid alimentant-se de mosca blanca.
(foto: Isabel Pujadas)

Les diferències més significatives entre un parasitoide i un depredador es poden veure en el quadre
següent:
Parasitoides

Depredadors

S’alimenten d’un únic hoste

S’alimenten de múltiples preses

Les larves viuen dins de l’hoste (endoparàsits) o
sobre l’hoste (ectoparàsits)

Les larves i adults són lliures

Acostumen a ser específics

No acostumen a ser específics

Més petits que l’hoste

Habitualment més grans que les preses

Poden passar desapercebuts

Fàcils de reconèixer

S’ha posat en evidència l’important paper dels enemics naturals de les plagues en molts i molt diversos cultius agrícoles i forestals. Aquests enemics poden ser autòctons o incorporats artificialment
als parcs i jardins.
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Els enemics naturals autòctons o fauna auxiliar autòctona és present de manera natural, actua
espontàniament i la seva presència i actuació es veuen afavorides quant menor sigui el nombre de
tractaments químics insecticides que s’apliquin. Per exemple, la marieta (Coccinella septempunctata o bipunctata) és un depredador natural dels pugons.
Per afavorir la fauna auxiliar, en primer lloc és important evitar la destrucció dels enemics naturals
autòctons. S’han d’utilitzar els productes més respectuosos envers la fauna auxiliar o aplicar-los en
els moments en què no en resulti afectada. El control biològic per conservació és una eina indispensable perquè els organismes es mantinguin en els espais i ajudin en la gestió de les plagues.
Crear zones on es puguin refugiar els enemics naturals i on pugin tenir aliment pot ajudar el control
biològic per conservació.

Coccinèl·lid.
(foto: Isabel Pujadas)

La introducció artificial d’insectes útils és una tècnica que ha tingut èxits importants en el control de
plagues de nova introducció, com ara:
• Cryptolaemus montrouzieri, que controla el cotonet (Pseudococcus), o la molt eficaç Rodolia cardinalis, que en el seu temps va resoldre el problema de la caparreta acanalada
(Icerya purchasi), i que encara la trobem a les nostres plantacions.
• L’himenòpter Neodrinus typhlocibae controla eficaçment la Metcalfa pruinosa, plaga polífaga que afecta moltes espècies del jardí.
En altres casos, cal la introducció massiva o inundativa d’un gran nombre d’enemics naturals, tècnica que no és fàcil d’aplicar en el control de les plagues dels espais verds a causa de la gran varietat
de plantes i plagues. Tot i això, hi ha determinats insectes útils de possible aplicació als jardins,
autoritzats i registrats en el Registre Oficial de Determinats Mitjans de Defensa Fitosanitària, que
es poden consultar a l’adreça d’Internet del MAPA: https://www.mapa.gob.es/app/omdfocb/default.
aspx.
Alguns exemples són:
– Els pugons són controlats per diverses espècies d’insectes predadors i parasitoides (Adalia bipunctata, Aphidius colemani...)
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– Les caparretes són depredades per diversos coleòpters coccinèlids, molt específics (Cryptolaemus montrouzieri…)
– Els àcars tetraníquids “aranya roja” són controlats per àcars fitoseids de presència natural
dels gèneres Amblyselus o Phytoseilus
– Nematodes entomopatògens poden controlar diverses espècies d’insectes.

Alliberament de
fauna auxiliar.
(fotos: Jordi Senmartí)

Altres pràctiques que ajuden el control biològic són:
a. Plantes reservori i plantes refugi
La utilització de fauna i flora auxiliar en el control biològic hauria d’anar acompanyada de
la plantació de reservoris (plantes en què es refugien els auxiliars) per poder mantenir la
població tan estable com sigui possible. Podem destacar-ne Lobularia, Calendula…
L’ús de plantes refugi per a organismes beneficiosos en forma d’escocells vegetats, prats i
herbassars poden fomentar la presència de la fauna auxiliar beneficiosa en actuar com a
refugis alternatius i aliment. També les tanques vegetals en els entorns dels parcs i jardins
poden allotjar gran quantitat de depredadors naturals.
b. Vegetals trampa
La utilització de plantes com a parany que rebutgen plagues pot ser útil, com per exemple:
varietats d’Allium (alls i cebes), Ruta (ruda), Ocimum (alfàbrega), Tropaeolum (caputxina),
Tulbaghia violacea, etc., o la plantació d’herbes que són afectades per un pugó específic.
c. Caixes niu
Una altra pràctica aconsellable en jardins és la col·locació de caixes niu que afavoreixen
la presència dels ocells insectívors i, per tant, el control d’alguns tipus d’insectes.
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Instal·lació de caixes niu per afavorir
els ocells insectívors.
(foto: Toni Canadell)

Mallerenga blava
menjant un pugó.
(foto: Toni Canadell)

1.3.4 Productes fitosanitaris:
definició, característiques i presentació
a) Definició de producte fitosanitari
La paraula “fitosanitari” és un compost de l’arrel grega “fito”, que significa planta o vegetal, i la llatina
“sanitas” que significa salut. Per tant, un producte fitosanitari és aquell destinat a protegir o millorar
la salut de les plantes.
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Productes fitosanitaris.
(foto: Jordi Senmartí)

El Reglament (CE) 1107/2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, defineix els
“productes fitosanitaris” com els productes, en la forma en què se subministrin a l’usuari, que continguin o estiguin compostos de substàncies actives, protectores o sinèrgiques, destinades a un dels
usos següents:
a) protegir els vegetals o els productes vegetals de tots els organismes nocius o evitar-ne
l’acció, excepte quan aquests productes s’utilitzin principalment per motius d’higiene i no
per a la protecció de vegetals o productes vegetals
b) influir en els processos vitals dels vegetals, com, per exemple, les substàncies que influeixen en el seu creixement, però de manera diferent dels nutrients o els bioestimulantes de
plantes
c) millorar la conservació dels productes vegetals, sempre que les substàncies o productes
no estiguin subjectes a disposicions comunitàries especials sobre conservants
d) destruir vegetals o parts de vegetals no desitjats, excepte les algues, tret que els productes siguin aplicats en el sòl o l’aigua per protegir els vegetals
e) controlar o evitar el creixement no desitjat de vegetals, excepte les algues, tret que els
productes siguin aplicats en el sòl o l’aigua per protegir els vegetals.
Això implica que un producte que contingui una substància, independentment de la seva naturalesa,
que s’utilitza per produir algun dels efectes abans indicats en la definició donada pel Reglament
(CE) 1107/2009 es considera un “producte fitosanitari”.
El capítol II indica les disposicions que regulen els productes fitosanitaris, que cada cop són més
estrictes.
b) Característiques dels productes fitosanitaris (preparats comercials o formulats)
Els productes fitosanitaris s’apliquen com a “preparats comercials o formulats”, és a dir, condicionats i preparats degudament per obtenir la màxima efectivitat en el seu ús.
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Els components que formen part de qualsevol formulació són els següents:
• Matèria o substància activa: ingredient o part de producte que realment actua contra la
plaga. En tot producte fitosanitari formulat, és obligatori indicar en l’etiqueta la quantitat
de matèria activa que contenen. La mateixa matèria activa pot aparèixer en diferents productes comercials. La matèria activa s’expressa a través de dos factors: la concentració i
l’estat.
– Concentració: indica la quantitat de matèria activa en el formulat en tant per cent (%),
tant per mil (‰) o parts per milió (ppm). Aquesta última forma s’utilitza quan la matèria
hi és en quantitats molt petites.
– Estat: indica l’estat físic en què es troba originàriament la matèria activa i com es dilueix
a través d’alguna de les relacions següents: pes/volum (p/v), pes/pes (p/p) o volum/
volum (v/v).
Per exemple, si en l’etiqueta d’un producte apareix “substància activa 10% (p/v)”, significa que és una matèria sòlida diluïda un 10% en líquid. És a dir, 100 grams de substància activa per cada litre de producte comercial.
• Matèries o ingredients inerts: substàncies que, afegides a l’ingredient actiu, permeten dosificar i aplicar còmodament els plaguicides, ja que la matèria activa està en tan petita
quantitat que en seria molt complicat el maneig.
• Additius: grup de substàncies, com ara colorants, repel·lents o irritants, que ajuden a identificar el producte o evitar que les persones i determinada fauna en puguin ser afectades.
En general, no influeixen en l’eficàcia de la matèria activa.
• Coadjuvants: substàncies que ajuden a millorar l’eficàcia del plaguicida. Incrementen l’adherència del producte a la fulla (adherents), augmenten l’homogeneïtat del plaguicida (dispersants), protegeixen de la ràpida degradació (estabilitzadors), augmenten la superfície
de contacte de la gota amb la planta (mullants), etc.
• Protectors: substàncies o preparats que s’afegeixin a un producte fitosanitari per eliminar
o reduir els efectes fitotòxics del producte fitosanitari en determinades plantes.
• Sinergistes: substàncies o preparats que, malgrat presentar una activitat escassa o nul·
la com a tals, poden augmentar l’activitat de les substàncies actives d’un producte fitosanitari.
c) Presentació dels productes fitosanitaris
Les principals formes comercials de presentació dels productes fitosanitaris i les sigles que els identifiquen segons la seva abreviatura en anglès per ser normativa europea són:
Productes sòlids
• Pols per a empolvorament (DP): s’aplica seca, tal com es presenta al mercat.
• Pols mullable (WP): s’aplica amb aigua. No forma una autèntica dissolució atès que al
començament la pols sura i acaba dipositant-se en el fons si no s’agita de manera permanent. Convé remoure-la en un recipient amb una mica d’aigua abans de tirar-la al dipòsit.
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• Pols soluble (SP): s’utilitza dissolta en aigua formant una autèntica dissolució. Són molt
pocs els productes que es presenten sota aquest format.
• Granulats (GR): s’aplica en sec i té una grandària major que el del producte en pols. La
majoria de les vegades s’utilitza com a esquer.
• Granulats dispersables en aigua (WG): producte de granulometria major que la pols que
es dissol completament en aigua. Quan la grandària és petita, se’n diu microgranulat.
• Bosses hidrosolubles: bosses totalment solubles en aigua que contenen productes en
pols o granulats i es poden tirar directament al dipòsit, la qual cosa evita el contacte i la
inhalació del producte tòxic.
• Pastilles. Poden ser de diferents tipus:
– Pastilles (PR). Per a la seva aplicación, es barregen amb aigua o s’introdueixen al sòl.
– Pastilles (TB). Producte sòlid en forma de pastilles petites, per aplicar de manera directa després de la seva dissolució o dispersió en aigua.
– Pastilles per a aplicació directa (DT). Formulació en forma de pastilles per a ser aplicades individualment i directament al camp i/o masses d’aigua, sense preparació d’una
solució o dispersió.
– Pastilles dispersables (WT). Formulació en forma de pastilles per a ser utilitzades individualment per formar una suspensió de l’ingredient actiu després de la seva desintegració en aigua.
– Pastilles solubles (ST). Formulació en forma de pastilles per a ser utilitzades individualment per formar una solució de l’ingredient actiu després de la seva desintegració en
aigua. La formulació pot contenir compostos auxiliars de la formulació insolubles.
• Productes d’aplicació directe o “pistoles” (AL): productes líquids per aplicar directament,
sense dilució prèvia.
• Aerosol (AE): formulació continguda en un recipient des del qual és dispersat en forma de
gotes primes per efecte d’un agent propel·lent alliberat per una vàlvula.
• Càpsules: per a la seva aplicació, es barregen amb aigua.
• Esquers (RB i altres): productes que s’inclouen en paranys.
• Difusors (VP): feromones…
Productes líquids
• Concentrat soluble (SL): com la pols soluble, forma una autèntica dissolució amb l’aigua.
• Emulsió d’oli en aigua (EW): en afegir-la a l’aigua, forma una mescla d’aspecte lletós; no
obstant això, transcorregut un temps més o menys llarg, el producte i l’aigua tendeixen a
separar-se.
• Concentrat emulsionable (EC): en entrar en contacte amb l’aigua, es produeix una emulsió.
• Suspensió concentrada (SC): producte pastós compost per petites partícules de pols en
suspensió en un líquid.
• Suspensió de càpsules (CS): petites càpsules en suspensió en un líquid.
• Esquers: productes que s’inclouen en paranys.
Productes gasosos
Els gasos o productes fumigants són aquelles formulacions sòlides o líquides per a aplicació directa capaços d’alliberar gas a través d’ una reacció química. Per la seva perillositat,
el seu ús requereix capacitació especial; els productes fitosanitaris que els contenen no
estan actualment autoritzats en l’àmbit dels espais verds.
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1.3.5 Classificació dels productes fitosanitaris
a) Segons el mode d’acció específic
Els productes fitosanitaris que es poden utilitzar en el control de plagues es classifiquen segons
l’agent sobre el qual actuen:
• Insecticides: actuen contra els insectes. Segons la fase o l’estadi de desenvolupament de
l’insecte.
• Acaricides: actuen contra els àcars sobre una determinada fase o estadi del desenvolupament, igual que els insecticides.
• Herbicides: s’utilitzen per controlar i/o lluitar contra aquelles plantes que no són desitjades.
• Fungicides o anticriptogàmics: lluita contra els fongs.
• Nematicides: lluita contra els nematodes. Tanmateix, també hi ha nematicides que actuen
contra insectes i fongs.
• Bactericides: actuen contra els bacteris.
• Mol·lusquicides: productes utilitzats per lluitar contra cargols i llimacs.
• Rodenticides: productes destinats a lluitar contra rates, ratolins, talpons, etc.
• Reguladors de creixement: productes d’acció fisiològica que actuen sobre el desenvolupament dels insectes.
• Fitoreguladors: productes d’acció fisiològica que actuen sobre els processos vegetatius
de les plantes, habitualment reduint-ne el vigor.
• Desinfectants del sòl: productes que s’apliquen al sòl per al control dels agents causants
de plagues i malalties que viuen soterrats.
• Repel·lents: productes que contenen substàncies emprades per allunyar certs animals.
• Algicides: productes que contenen substàncies utilitzades per eliminar les algues o impedir-ne el desenvolupament.
• Dessecants: productes que contenen substàncies utilitzades per reduir la humitat; a la
pràctica, són utilitzats per al control d’insectes i fongs.
• Elicitors: productes que contenen molècules “senyal” dels patògens de les plantes. Són
capaços d’estimular el metabolisme secundari i induir resistència en la planta mitjançant metabòlits que li permeten defensar-se dels patògens. Pertanyen a una família molecular molt
variada, però només s’han caracteritzat alguns en termes d’estructura i activitat biològica.
• Atraients: tot aquell element capaç d’atreure les plagues (feromones, trampes cromàtiques, atraients alimentaris, etc.).
• Inoculadors de virus: substància o producte capaç d’introduir per mitjans artificials un virus
en una planta. Aquests patògens, un cop inoculats a les plantes, tenen la capacitat d’infectar nombroses espècies d’insectes. En són alguns exemples generals els baculovirus,
com el virus de la poliedrosi nuclear (VPN) o el virus de la granulosi (VG).
• Feromones: normalment, s’utilitzen per a la confusió sexual, agregació o captura masiva.
Es poden aplicar amb aerosols, difusors, paranys…
b) Segons la naturalesa de la substància que contingui
• Productes inorgànics: compostos en els quals generalment no intervé el carboni.
• Productes orgànics: elements caracteritzats per la presència de carboni i que poden ser
tant d’origen mineral com d’origen vegetal o sintètics.
• Productes biològics: obtinguts d’essers vius o virus.
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c) Segons el grup químic al qual pertanyen
Els productes fitosanitaris es poden classificar segons el seu origen químic. Encara que hi ha grups
químics per a cada tipus d’acció específica (fungicides, acaricides, etc.), els més nombrosos i importants són aquells destinats a combatre els insectes.
A continuació, s’exposen els principals grups químics que constitueixen els insecticides:
• Insecticides naturals: provenen de substàncies químiques d’origen natural. Destaquen:
nicotina procedent de la planta del tabac, rotenona procedent d’arrels, fulles i llavors de
plantes i piretrines naturals obtingudes a partir de les flors d’una espècie de crisantem.
• Olis minerals: obtinguts a partir d’olis derivats del petroli o d’altres substàncies.
• Compostos d’origen mineral: per exemple, els derivats del coure, sofre, etc.
• Organoclorats: derivats del clor (DDT; Lindane...). Estan prohibits a la UE per ser molt
tòxics i acumulatius en la cadena alimentària.
• Organofosforats: derivats de l’àcid fosfòric. Tenen diferents formes d’actuació, encara que
en general afecten el sistema nerviós. Són polivalents i d’ampli espectre. A la UE, la majoria ja s’han prohibit.
• Carbamats: productes derivats de l’àcid araquidònic d’ampli espectre i específics per a
pugó, mosca blanca i nematodes.
• Piretroides: d’origen sintètic, són similars a les piretrines naturals. Actuen per contacte i
ingestió.
• Inhibidors de la quitina (IGR): actuen impedint la formació de quitina, cosa que altera el
normal desenvolupament de l’insecte. Solen actuar per contacte i ingestió.
• Neonicotinoides: d’origen sintètic, són similars a la nicotina. Actuen per sistèmia i per contacte. La UE els ha anat prohibint per la seva afectació sobre les abelles.
d) Segons la seva especificitat sobre la plaga o malaltia
Els productes fitosanitaris poden classificar-se pel nombre de fitoparàsits que puguin arribar a controlar en:
• Polivalents o d’ampli espectre: actuen sobre diverses espècies o organismes nocius (generalment, els productes químics).
• Específics o selectius: actuen sobre un sol grup de plaga o malaltia.
e) Segons el seu comportament en la planta
El comportament diferent dels plaguicides una vegada aplicats sobre les plantes dona lloc a la
classificació següent:
• Sistèmics: productes que s’incorporen al flux de la saba i poden traslocar-se a diferents
òrgans del vegetal.
• Penetrants o translaminars: productes que, aplicats en la part aèria o en les arrels de les
plantes, s’introdueixen en el teixit, s’hi fixen i no es traslladen a altres parts.
• Superficials o de contacte: productes que romanen a la superfície de la planta.
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f) Segons el mode d’acció sobre la plaga
Segons la via d’entrada:
•
•
•
•

Per contacte: actua sobre l’organisme paràsit en entrar-hi en contacte.
Per ingestió: actua en ser ingerit pel paràsit.
Per inhalació o asfíxia: actuen a través de l’aparell respiratori de l’insecte.
Mixta: actua per més d’una de les vies d’entrada esmentades.

Segons l’acció que exerceixen:
• Repel·lents: s’utilitzen per allunyar els organismes nocius (p. ex., extracte d’all).
• Atraients: la seva acció és atreure els organismes nocius per poder capturar-los (esquers,
feromones, etc.). Encara que no és una classificació estricta, segons l’estat de desenvolupament en què es trobi la plaga.
• Adulticides: actuen sobre els adults.
• Larvicides: actuen sobre les larves.
• Ovicides: actuen sobre els ous.
Els fungicides es classifiquen en:
• Preventius: s’apliquen abans que s’hagi produït la infecció per impedir la germinació de
l’espora del fong.
• Penetrants: actuen contra fongs de penetració incipient o superficial.
• Curatius o sistèmics: s’apliquen quan la planta ja està infectada, hi penetren a l’interior i
impedeixen el desenvolupament del fong.
g) Segons el seu efecte sobre la fauna auxiliar
Els productes fitosanitaris poden tenir un efecte negatiu sobre els organismes de control biològic,
que poden veure reduïda la seva capacitat de control sobre la plaga. Tenint això en compte, els
productes fitosanitaris es poden classificar en:
•
•
•
•

Inofensius: menys del 25% de reducció en la capacitat de control.
Poc perjudicials: del 25% al 50% de reducció en la capacitat de control.
Moderadament perjudicials: del 50% al 75% de reducció en la capacitat de control.
Altament perjudicials: més del 75% de reducció en la capacitat de control.

Aquesta classificació també pot realitzar-se amb una escala numèrica, de l’1 al 4, amb el valor més
baix que corresponen als productes inofensius.
Una matèria activa inofensiva per a un organisme pot ser altament perjudicial per a un altre; d’aquí
la importància de conèixer aquests efectes abans d’aplicar qualsevol producte.
h) Especifica per als herbicides
Sota el terme d’herbicides s’engloben totes aquelles substàncies químiques que controlen les plantes, encara que estan destinats a les considerades males herbes.
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Segons la finalitat per a la qual s’utilitzin:
• Herbicides totals: destrueixen tota la vegetació sobre la qual s’apliquen.
• Herbicides selectius: aplicats en condicions normals, destrueixen solament les males herbes, però respecten el cultiu.
Segons la forma d’actuació:
• Herbicides residuals: romanen en el sòl prou temps per eliminar les males herbes en el
moment de la seva germinació.
• Herbicides de contacte: solament cremen o eliminen la part de la planta que mullen.
• Herbicides sistèmics: penetren a l’interior de les plantes, es barregen amb la saba i es
distribueixen per tota la planta.
Segons el moment d’aplicació respecte de la sembra i l’emergència del cultiu:
• De presembra o preplantació: s’apliquen després de la preparació del sòl, però abans de
la sembra o plantació del cultiu.
• De preemergència: s’apliquen després de la sembra del cultiu, però abans del naixement
de la planta.
• De postemergència: s’apliquen després del naixement de les males herbes i de les plantes
conreades.

1.3.6 Trampes, atraients i semioquímics
a) Les trampes són dispositius o mecanismes que serveixen per atreure i capturar insectes. La
col·locació de les trampes influeix en la captura dels insectes.
Les trampes per se, sense contenir o alliberar atraients o feromones, no són considerats productes
fitosanitaris; per exemple: els mosquers, cromotròpiques i lumíniques. Es poden utilitzar conjuntament amb substàncies com els atraients (feromones) i productes fitosanitaris (insecticides).
Segons quina sigui la finalitat per a la qual s’utilitzen les trampes, se’n poden diferenciar dos tipus:
• trampes de seguiment (habitualment 3 o menys trampes per hectàrea)
• trampes de captura massiva (en jardinería, només les que estiguin autoritzades pel Registre Oficial de Productes Fitosanitaris en els espais utilitzats pel públic en general).
Les trampes poden ser de diferents tipus:
– Trampes cromotròpiques: làmines, generalment de plàstic, de diferents colors, cobertes
per ambdues cares d’una capa de cola. Els insectes són atrets pel color i queden enganxats a la trampa. Segons el color, les trampes cromàtiques poden ser:
• Grogues: especialment per a pugons, mosca blanca i minadors
• Blaves: especialment per a trips.
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Trampa Delta.
(foto: Servei de Sanitat Vegetal).

– Trampes lumíniques: atreuen els insectes voladors per la il·luminació emesa, que alerta
els mecanismes fotoreceptors dels insectes i provoca que es dirigeixin cap al focus de
llum. S’utilitzen sobretot per capturar lepidòpters, coleòpters, dípters, etc. Les fonts de llum
més utilitzades són els llums de vapors de mercuri, els tubs fluorescents de llum actínica
o ultraviolada i les de llum negra. Els insectes atrets són retinguts per diversos dispositius
segons es desitgi mantenir-los vius o morts.
b) Els atraients poden ser extractes de plantes, fruites madures i triturades, farines de peix o
químics. Permeten capturar els adults d’una determinada espècie. Així, es pot detectar el moment
d’inici del vol, la densitat de la població durant el seu període de vol i el risc de danys consegüent.
Aquestes trampes porten en el seu interior els atraients per a artròpodes adults i un cop dins són
neutralitzats de maneres diferents. Les trampes han de col·locar-se a favor del vent per facilitar-ne
la difusió.
c) Semioquímics (feromones i altres):
Quan un missatge químic és intercanviat entre membres de la mateixa espècie o de diferents espècies, les substàncies que lliuren aquests missatges són anomenats semioquímics, nom derivat
de la paraula grega semeon que significa marca o senyal. Els semioquímics es divideixen, segons
les seves funcions, en quatre subclasses majors: feromones, al·lomones, kairomones i sinomones.
El terme feromona és una combinació de l’arrel grega pherein (transportar) i “hormona” (excitar). La
feromona és una substància química orgànica secretada a l’exterior per un individu per a la comunicació d’algun tipus d’informació amb altres membres de la mateixa espècie que n’afecta generalment el desenvolupament, la reproducció o el comportament de maneres diverses. Cada espècie
té el seu sistema per segregar feromones i només sintetitza les feromones que li són útils segons
la seva condició natural.
Tipus de feromones:
•
•
•
•

Sexuals: atreuen individus de sexe contrari per provocar la copulació.
Alarma: estimulen la fugida i altres comportaments defensius.
Agregació: originen concentracions dels insectes.
Dispersió: afavoreixen la disgregació de grups d’individus.
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L’al·lomona provoca en el seu receptor un comportament o una reacció fisiològica adaptativa favorable a l’organisme emissor.
Les kairomones són missatgers químics entre diferents espècies el benefici dels quals afavoreix
l’organisme que percep el missatge més que el que l’emet. Inclouen les substàncies que atreuen
els depredadors cap a la seva presa, els herbívors cap a les seves plantes, els paràsits cap al seu
hoste.
Les sinomones beneficien tant l’emissor com el receptor; per exemple, un compost volàtil produït
per una planta hoste per atreure parasitoides quan és atacada per insectes herbívors.
Les diferents categories de missatgers químics: feromones, al·lomones, kairomones i sinomones, no
s’exclouen mútuament. La feromona sexual d’Ips (escolítid) serveix també de kairomona, ja que pot
atreure els seus depredadors. Una substància també pot servir alhora de feromona i d’al·lomona.
La utilització de feromones com a mitjà de control de plagues, tant per al mètode de la captura
massiva com de la confusió sexual, és un procediment cada cop més utilitzat en el camp agrícola i
forestal. En el camp de la jardineria, la seva utilització és més limitada, tot i que són de gran utilitat
per al seguiment i evolució de les plagues.

Trampa de seguiment
de Xylosandrus
(foto: Jordi Giné).

En el camp forestal, s’estan utilitzant actualment feromones d’agregació per captura massiva d’algunes espècies d’escolítids com lps acuminatus i l. sexdentatus. La possible utilització d’aquest sistema per a la lluita contra els escolítids que més sovint ataquen els jardins encara no està autoritzada
en la data de publicació de la 2a edició d’aquest llibre blanc.
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Els atraients i feromones que s’utilitzen com a mètodes de control de plagues (confusió sexual o
trampeig massiu) han d’estar registrats en el Registre de Productes Fitosanitaris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i han de complir els requisits establerts pel Reglament (CE) 1107/2009,
sobre comercialització de productes fitosanitaris. En el cas de les feromones i trampes de monitoratge, s’han d’inscriure segons estableix el RD 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula
la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària, en el Registre de Determinats
Mitjans de Defensa Fitosanitària (MDF).

Trampa de seguiment de
la processionària del pi.

En parcs i jardins, cal col·locar les trampes de monitoratge en llocs que no siguin fàcilment accesibles a la ciutadania, no únicament per al seu robatori, sinó també perquè poden contenir substàncies nocives per a les persones i els animals domèstics.

1.3.7 Productes fitosanitaris d’origen biològic
Aquests productes poden contenir microorganismes base de bacteris, fongs o virus que són perjudicials per als insectes plaga concrets i es presenten en forma de preparats comercials que, en general, són força selectius. P. ex.: Bacillus thuringiensis (no autoritzat actualment en espais destinats
al públic en general), Beauveria bassiana, Trichoderma...
Actualment, són pocs els preparats d’origen biològic autoritzats per al control de plagues o malalties
en àrees verdes.
Perquè aquests productes puguin ser utilitzats, cal que estiguin inscrits en el Registre Oficial de
Productes Fitosanitaris del MAPA i seguir els condicionants especificats al Registre.
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1.3.8 Productes orgànics
Aquest grup inclou una gran varietat de substàncies que tenen efecte directe o indirecte en el control de plagues:
– Olis, extractes, plantes i parts de plantes.
– Altres compostos d’origen orgànic de plantes i animals.
Perquè aquests productes puguin ser utilitzats, cal que estiguin inscrits també en el Registre Oficial
de Productes Fitosanitaris del MAPA o ser considerats substàncies bàsiques per la Comissió Europea, i seguir els condicionants especificats al Registre.

1.3.9 Productes inorgànics naturals
Són compostos d’origen inorgànic natural.
Alguns exemples són:
– Olis parafínics: són productes que s’obtenen de la destil·lació del petroli i actuen per asfíxia. Provenen de la destil·lació del petroli per posteriorment sotmetre’ls a un procés de refinat. Estan formats per mescles d’hidrocarburs. Per al seu ús, se’ls afegeixen substàncies
emulsionants que impedeixen la separació de l’aigua i de l’oli.
Actuen fonamentalment per contacte contra cotxinilles, àcars adults, larves i ous, mosques blanques i pugons, als quals provoquen asfíxia per recobriment.
Entre els seus avantatges, cal destacar la seva baixa toxicitat per als humans i animals
superiors, el fet de respectar la fauna útil i el medi ambient i el fet que no produeixin resistències, ja que la seva acció és física i no química.
Com a inconvenient important, s’ha de destacar que, per la seva forma d’actuació recobrint tot allò que toca, poden provocar fitotoxicitat, la qual cosa fa que calgui tenir especial
cura en l’elecció de l’oli i el moment de tractament. També cal anar amb compte amb les
mescles, perquè presenten incompatibilitat amb alguns productes, per exemple amb el
sofre.
– Compostos cúprics: actuen com a fungicida i bactericida.
Per poder ser utilitzats, ha d’estar inscrits també en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris del
MAPA i seguir els condicionants especificats que indiquin les etiquetes.
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1.3.10  Productes inorgànics de síntesi química
a) Insecticides bioracionals
Es caracteritzen per tenir una acció fisiològica contra els insectes, la qual cosa pressuposa que
l’aplicador ha de tenir coneixements sobre el cicle biològic dels insectes, el seu comportament, etc.
Presenten un menor risc ecològic per tenir menys toxicitat i per ser selectius amb la plaga a tractar.
Dintre d’aquest grup, hi ha els reguladors del creixement dels insectes, que són productes que interfereixen en el normal creixement i desenvolupament de l’insecte, inhibint-lo o modificant-lo, per
arribar a produir-ne la mort.
Hi ha 4 tipus:
1. Juvenoides, anàlegs a l’hormona juvenil: actuen sobre el creixement normal dels insectes
perllongant-ne l’estat larvari. També poden provocar que la femella adulta produeixi embrions no viables.
2. Precocens, inhibidors de l’hormona juvenil: provoquen una metamorfosi precoç de les
larves, que formen insectes petits i immadurs.
3. Ecdisteroides, anàlegs a l’hormona de la muda: forcen una síntesi prematura de la cutícula.
4. Inhibidors de la síntesi de quitina: inhibeixen la formació de la cutícula, ja que interfereixen
la formació de la quitina, constituent essencial de l’exoesquelet dels artròpodes. La interferència d’aquesta síntesi provoca la mort de l’insecte per manca de formació de l’exoesquelet. També es produeix una acció sobre els ous que n’evita l’eclosió. Són productes
que s’han d’aplicar al moment de la muda. Dintre d’aquest grup, hi ha les benzilurees.
Actualment, no n’hi ha cap d’autoritzat al Registre per a parcs i jardins.
b) Insecticides de síntesi

– Organofosforats: productes derivats de l’àcid fosfòric. Actuen per contacte i/o ingestió. Molts presenten caràcter sistèmic. La seva autorització ha anat minvant a causa
d’aquesta perillositat.
– Carbamats: productes derivats de l’àcid carbàmic. Tenen característiques d’actuació
semblants a les dels organofosforats. No hi ha actualment cap insecticida autoritzat
d’aquest grup en parcs i jardins.
– Piretroides: productes de síntesi, semblants en el seu mode d’acció a les piretrines naturals, si bé són més fotoestables i persistents. Actuen per contacte i ingestió. Actualment,
és el grup més nombrós utilitzat en àrees verdes.
– Neonicotinoides: productes amb un mecanisme d’acció similar a la nicotina. Molts d’aquests
productes s’han anat retirant a Europa a causa de la seva alta afectació a les abelles.
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c) Fungicides

L’objectiu d’aquests productes és lluitar contra les malalties dels vegetals provocades pels fongs.
Els fungicides poden classificar-se per la seva naturalesa química en:
Coure

Inorgànics

Sofre
Ditiocarbamats
Benzimidazols

Organosintètics

Triazols
Carbamats
Organofosforats

Atenent l’estadi en què es troba el fong i la seva manera d’actuar, es poden classificar en:
1. Preventius
Impedeixen el desenvolupament de les espores (una de les formes de multiplicació dels fongs). El
tractament, cal fer-lo abans de produir-se la infecció. Aquests fungicides, segons el grup químic a
què pertanyen, es classifiquen en:
– Compostos cúprics: són preventius, polivalents i amb bona persistència. Ajuden a la prevenció de l’atac de fongs que es desenvolupen principalment dins de les fulles, com és el
cas dels míldius. Actualment, estan considerats productes candidats a la substitució.
– Sofre: producte preventiu; la seva acció principal és controlar els fongs desenvolupats a
la superfície de les fulles, com, per exemple, els fongs causants de la cendrosa. També
presenta una certa capacitat de controlar àcars.
– Ditiocarbamats: productes orgànics, preventius i polivalents, que actuen contra fongs com
el motejat i la monília.
2. Curatius
Són productes bàsicament penetrants o sistèmics, i, per tant, controlen o aturen el desenvolupament del fong. Segons el grup químic a què pertanyen, es classifiquen en:
– Benzimidazoles: productes orgànics i sistèmics, amb bona acció contra els podrits per
monília i motejat. Aquests productes s’han anat retirant a la UE.
– Derivats triazòlics: productes orgànics i sistèmics, amb una gran polivalència. Actuen,
entre altres malalties, sobre els diferents tipus de cendroses.
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d) Herbicides

El control de les herbes “no desitjades” és un dels treballs als quals més temps es destina en el
manteniment dels jardins i les zones verdes. Sigui quina sigui la manera de controlar-les, cal aconseguir tres objectius:
– Eficàcia
– Selectivitat, respectant la vegetació que es vol conservar
– Ús respectuós envers el medi.
Per aconseguir-ho, podem utilitzar diferents mètodes, uns considerats indirectes, perquè no actuen
sobre la mala herba mateixa, i d’altres directes, que sí que ho fan.
Entre els mètodes indirectes, hi ha les pràctiques per prevenir la seva aparició, com ara:
– A la preparació del terreny, eliminar totes les arrels i rizomes.
– Utilitzar com a terres de reblert i de jardineria terres o substrats exempts de llavors, arrels
i rizomes de males herbes.
– Utilitzar adobs orgànics correctament compostats.
– La utilització de plantes entapissants per dificultar la germinació de les llavors que hi pugui
haver al sòl.
Evitar que s’introdueixin des de fora, a través de l’aigua de reg, les eines de manteniment del jardí
o les llavors que se sembrin.
En una zona enjardinada de nova creació, el desherbatge sol ser intens el primer any per anar disminuint els anys següents a mesura que les plantes es van desenvolupant, es fan dominants i es va
esgotant el reservori de llavors i propàguls presents al terreny.

1.3.11  Etiquetatge dels productes fitosanitaris
L’etiqueta és un document que obligatòriament acompanya els envasos dels productes fitosanitaris,
i té com a objectiu informar l’usuari sobre les característiques del producte, les aplicacions autoritzades i les mesures que cal adoptar per optimitzar-ne l’eficàcia i evitar que de la seva aplicació no
derivin danys per a la salut dels aplicadors, els consumidors dels vegetals, el medi ambient o els
vegetals tractats mateixos.
Actualment, és una responsabilitat del fabricant complir el Reglament (UE) 547/2011, pel qual s’aplica el Reglament (CE) 1107/2009, de comercialització de productes fitosanitaris, pel que fa als requisits d’etiquetatge dels productes fitosanitaris.
La seva lectura és imprescindible per als distribuïdors i usuaris de productes fitosanitaris.
La informació continguda en l’etiqueta d’un producte fitosanitari està dividida en diverses àrees, que
s’indiquen a continuació:

64

– Àrea d’informació sobre riscs
– Àrea d’informació sobre el registre del producte
– Àrea d’informació sobre la utilització del producte.
L’annex VI mostra la informació detallada continguda en l’etiqueta dels productes fitosanitaris.

1.3.12  Substàncies bàsiques
El Reglament 1107/2009 considera “substància básica” aquella substància activa que:
a) no és una substància preocupant
b) no té la capacitat intrínseca de produir alteracions endocrines o efectes neurotòxics o
immunotòxics
c) no s’utilitza principalment per a fins fitosanitaris però en resulta útil, utilitzada directament
o en un producte format per la substància i un simple diluent, i
d) no es comercialitza com a producte fitosanitari.
Als efectes del Reglament esmentat, una substància activa que satisfaci els criteris d’un “producte
alimentari” tal com defineix l’article 2 del Reglament (CE) 178/2002 serà considerada substància
bàsica.
Les substàncies bàsiques han de ser autoritzades per la Comissió Europea i s’han d’aplicar
estrictament seguint els condicionants específics que consten en la seva autorització.

1.4 Tècniques i mitjans d’aplicació
dels productes fitosanitaris
La lluita química es fonamenta en la utilització de substàncies actives per al control de plagues,
malalties o males herbes. Aquestes substàncies habitualment són subministrades de manera concentrada en els envasos corresponents. El fet de disposar de formulats concentrats facilita el transport i l’emmagatzematge dels fitosanitaris, però en dificulta l’aplicació, ja que petits volums concentrats hauran de fer efecte sobre grans superfícies de cultiu. Per poder aprofitar les propietats dels
fitosanitaris, cal usar les tècniques (procediments) i mitjans d’aplicació (equips) apropiats per assolir
bons tractaments (amb màxim control i mínima contaminació).

1.4.1 Conceptes bàsics
a) Dosificació, distribució, deposició i recobriment
Qualsevol aplicació de fitosanitaris està regida pels conceptes següents, que caldrà considerar en
la planificació i l’execució de qualsevol tractament:
Dosificació: quantitat de producte que cal aplicar per unitat de cultiu. Pot expressar-se de diferents
maneres: la més habitual és en quantitat de producte o brou per unitat de superfície (1 L de producte
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comercial/ha de cultiu, 300 L de brou/ha) o en concentració de formulat comercial al dipòsit (p. ex.,
100 ml de producte comercial per cada 100 litres d’aigua al dipòsit, o al 0,1%); una altra manera
d’expressar-la és en quantitat de brou per volum de vegetació a tractar (0,1 l/m3 de copa d’arbre).
La primera manera (producte per unitat de superfície) és més adient per tractar superfícies, per
exemple gespes, parterres, etc., i la segona (producte per unitat de volum de cultiu) és més adient
quan el cultiu a tractar té tres dimensions, per exemple arbres ornamentals o tanques vegetals. A
la pràctica, aquest últim mètode de dosificació encara no apareix en les etiquetes dels productes
fitosanitaris del nostre país.
Distribució: manera com l’equip d’aplicació reparteix la dosi sobre el cultiu. Per aconseguir un bon
tractament, convé que la dosi aplicada es reparteixi de manera uniforme.
Deposició: fenomen d’adhesió del producte aplicat sobre la superfície dels vegetals a protegir o a
controlar. En general, la finalitat de les aplicacions serà deposar la mateixa quantitat de producte
damunt de totes les zones a tractar.
Recobriment: quantitat de superfície coberta pel preparat fitosanitari aplicat. Una manera habitual i senzilla d’expressar-lo és quantificant el nombre de gotes dipositades per centímetre quadrat de vegetació.
Pel que fa a la deposició i el recobriment, en general s’ha d’evitar el degoteig de producte per
excés de volum d’aplicació sobre l’objectiu. Aplicar fins al punt de degoteig incrementa el cost del
tractament, augmenta la contaminació i pot causar danys sobre la vegetació o ocasionar pèrdues
d’eficàcia del producte.
b) Condicions meteorològiques
Les gotes de polvorització per les seves dimensions són molt sensibles a les condicions ambientals.
Els paràmetres ambientals que influeixen més sobre l’estabilitat de les gotes són la temperatura (T),
la humitat relativa (HR) i el vent en intensitat i direcció. Temperatures elevades i humitats relatives
baixes acceleraran l’evaporació de les gotes, cosa que evitarà que puguin adherir-se a l’objectiu. El
vent, a més d’incrementar l’efecte dels anteriors paràmetres, causa un efecte no desitjat de transport de les gotes fora del cultiu tractat (fenomen anomenat ‘deriva’).
Cal dir que les condicions ambientals en molts casos poden desaconsellar l’aplicació dels tractaments. És habitual que les etiquetes mateixes dels productes fitosanitaris facin recomanacions de
les condicions en què s’han d’aplicar els productes. Un bon referent de condicions atmosfèriques
admissibles seria el donat per la normativa del Consell Català de la Producció Integrada, que recomana tractar amb temperatures inferiors als 25º C, humitats relatives superiors al 70% i velocitats
de vent inferiors a 3 m/s.

1.4.2 Tècniques d’aplicació en jardineria
Per a l’aplicació de fitosanitaris en espais verds, es diferencien dos grans grups de tècniques d’aplicació: les aplicacions per dispersió aèria, on el producte, abans de dipositar-se, ha de recórrer a
través de l’aire la distància que separa l’equip de l’objectiu del tractament (per exemple, la polvorit66

zació), i els tractaments per aplicació directa, on el producte es posa directament en contacte amb
l’objectiu (per exemple, l’endoteràpia).
a) Aplicacions per dispersió aèria: fonaments de la polvorització

La majoria de productes fitosanitaris han estat formulats per ésser distribuïts sobre el cultiu mitjançant
polvorització. La polvorització és la tècnica que fracciona el brou fitosanitari del dipòsit en una munió
de gotes de petit diàmetre amb el propòsit que acabin dipositant-se sobre l’objectiu com ara fulles,
branques, flors o fruits.

Esquema dels tractaments
per polvorització

Les gotes, amb la matèria activa dissolta, són l’instrument final de control. Perquè el tractament
tingui èxit, cal comptar amb poblacions de gotes dotades d’unes característiques molt concretes:
les gotes no podran ser ni massa grans ni massa petites i totes hauran de ser aproximadament de
la mateixa mida. Un sistema de polvorització que assoleixi una major igualtat entre les gotes evitarà
que molt poques gotes grans s’enduguin la major quantitat del producte o que moltes de petites es
perdin per evaporació.
Les aplicacions per polvorització poden dur-se a terme amb diferent mida de gota. Les mides de
gota emprades van dels 10 µm fins als 450 µm, encara que la majoria d’aplicacions es fan amb gotes de 100 a 250 µm de diàmetre.
Els equips d’aplicació en espais verds utilitzen diferents tecnologies per formar les gotes. Les més
utilitzades són: polvorització hidràulica, on la formació de les gotes es realitza mitjançant broquets;
polvorització pneumàtica, on la formació de gotes es realitza per l’acció d’aire injectat a gran velocitat, i polvorització centrífuga, on la formació de les gotes es realitza per l’acció d’un disc que gira a
gran velocitat (p. ex., màquines portàtils a piles per aplicar herbicida concentrat).
Per millorar les aplicacions per polvorització, convé seguir les indicacions següents:
• Orientar la sortida del producte cap a l’objectiu a fi d’evitar-ne pèrdues per sobre i per sota
• Disminuir la distància entre l’equip i l’objectiu
• Per a polvoritzadors hidràulics, utilitzar broquets de qualitat, en bon estat i treballar amb
pressions moderades (per sota de 15 bar).
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Hi ha ocasions en què la distància entre l’objectiu i l’equip és elevada a causa de la presència
d’obstacles o per l’arquitectura mateixa de la vegetació (arbres de gran alçada). En aquests casos,
cal utilitzar un corrent d’aire generat per un ventilador per facilitar el transport de les gotes fins a
l’objectiu (canó de polvorització hidropneumàtic).
b) Tractaments per aplicació directa: fonaments de les injeccions al tronc o endoteràpia
Aquesta tècnica consisteix a injectar una substància nutritiva o fitosanitària directament al sistema
vascular d’arbres i palmeres de manera que siguin assimilables per la planta, amb el propòsit de distribuir així el producte emprat per tot el sistema vascular. Permet aplicar tant productes fitosanitaris
líquids com en pols un cop diluïts. Funciona a partir de la capacitat de translocació del flux de saba
que hi ha a l’interior dels teixits vasculars.

Aplicació endoteràpia.
(foto: Jordi Senmartí).

Indicacions
Aquesta tècnica té especial interès en zones sensibles on no són acceptables pèrdues de producte per deriva o escolament (degoteig). En relació amb la polvorització, és una tècnica més
discreta, silenciosa i sense pèrdues de producte que poguessin contaminar de manera difusa
espais confrontants (fonts, jocs infantils o façanes d’edificis). En general, no ocasiona aerosols
ni olors ni es considera problemàtica la reentrada a les zones tractades. Per això, es considera
una bona alternativa per tractar espais difícils de desallotjar com ara càmpings, centres escolars,
estacions o hospitals.
Les aplicacions per endoteràpia no estan absents d’algunes limitacions. Disposa de pocs productes
fitosanitaris registrats i té escassos usos autoritzats plaga-espècie vegetal. En general, calen temps
d’aplicació elevats (de pocs minuts a fins i tot hores per injecció), són poc selectius, requereixen personal tècnic especialitzat, estan subjectes a les condiciones ambientals que regulen la transpiració
de les plantes (temperatura, llum, humitat ambiental i del terra) i poden ocasionar danys estructurals, fisiològics o estètics als arbres tractats. Finalment, s’ha de tenir present que les flors, les fulles
i els fruits despresos d’arbres tractats poden contenir residus dels productes aplicats.
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Equips d’aplicació
Hi ha moltes variants d’aquests equips, amb dispositius des de molt simples a molt complexos. En
qualsevol cas, els equips d’aplicació per endoteràpia han de tenir la capacitat d’introduir el preparat
fitosanitari, deixar el principi actiu a disposició de la planta i evitar danys fisiològics, estructurals o
estètics en els arbres tractats. Per assegurar una aplicació correcta, cal que els equips disposin d’elements de regulació de la dosi que facin possible actuar sobre les concentracions i els volums injectats.
Productes fitosanitaris i dosi
Aquesta tècnica requereix utilitzar productes fitosanitaris autoritzats per ser aplicats expressament
en aquest tipus de tractament. La dosi, les espècies a tractar i l’àmbit d’ús estaran indicats a l’etiqueta del producte. Les dosis habitualment están especificades en quantitat de producte per cada
10 cm de perímetre de tronc. Com que se solen aplicar preparats concentrats, cal ser especialment
curós en els volums subministrats, ja que una lleugera desviació pot representar grans desviacions
en les dosis finals aplicades.

Mesura del tronc per al càlcul
de la dosi a aplicar.

Època i moment d’aplicació
L’època d’aplicació dependrà de dues condicions: que hi hagi moviment de saba i que la plaga o
patogen estigui en un estadi en què s’alimenti o afecti el teixit vegetal. Per tant, serà molt important
conèixer el cicle de la plaga per saber quan és més apropiat fer el tractament i si aquest tractament
és necessari.
Hi ha dos períodes importants d’aplicació: un a la primavera, per al control de pugons, cotxinilles,
minadors com la camerària o defoliadors com la galeruca; i un altre a la tardor, per al control de la
processionària del pi.
Es recomana aplicar quan el sòl és a temperatures per sobre de 7° C i amb un contingut d’humitat
suficient que permeti l’ascensió de la saba. L’absorció del producte serà afavorida per majors temperatures ambientals, humitats relatives de l’aire més baixes i presència de vent, sense arribar a
valors extrems, que provocarien el tancament d’estomes i una parada en la circulació de saba.
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Riscos i precaucions
Tot i que la ferida feta durant la injecció és generalment petita, pot esdevenir un punt d’entrada de
patògens. Cal esterilitzar les eines utilitzades i segellar les ferides ocasionades. Els arbres malalts
són molt més susceptibles de patir danys per les injeccions. Per això, no es recomana tractar arbres
malalts o febles.
El producte injectat a pressió pot lesionar els teixits del càmbium de la planta. Majors pressions
de treball poden reduir els temps d’aplicació, però incrementen el risc de provocar dany a la planta
i ocasionar fuites de producte del tronc a l’exterior. La tolerància a les pressions de treball varia
d’unes espècies arbòries a unes altres, també segons la ubicació i exposició, per la qual cosa s’han
de controlar i ajustar les pressions de treball utilitzades.
Els dispositius que requereixen temps d’aplicació elevats (hores) no s’han de deixar en llocs accessibles a persones que puguin transitar per la zona de tractament. S’ha de limitar l’accés a
la zona tractada o situar els dispositius a una alçada suficient, si les condicions del tractament ho
permeten.
Exemples d’aplicacions incorrectes que cal evitar:

Foto de l’esquerra:
Santi Cutura

1.4.2 Mitjans d’aplicació en jardineria
S’entén per mitjà d’aplicació l’equip, màquina o dispositiu de què ens servim per realitzar les aplicacions de fitosanitaris. A continuació, es presenten els mitjans d’aplicació més utilitzats en espais
verds:
a) Motxilles
Equips portàtils de baixa capacitat (10-20 litres). La majoria de motxilles tenen funcionament completament mecànic (sense intervenció de cap motor) i corresponen al gènere de polvoritzadors hidràulics (formació de gotes mitjançant broquets). Els elements principals són: un dipòsit, una bomba
d’accionament manual i una llança, pistola o barra amb un o més emissors (broquets).
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Són equips simples, econòmics i de fàcil manteniment. La simplicitat d’aquests equips pot esdevenir
enganyosa, ja que la seva operativa i maneig són complexos, i, per tant, el seu ús requereix personal expert. Els principals inconvenients són:
• Baixa capacitat que obliga a reomplir el dipòsit múltiples vegades amb el risc conseqüent
que comporta (manipulació de productes purs, abocaments, inhalació de fitosanitaris, etc.).
• Alt grau d’exposició als fitosanitaris que poguessin restar adherits a les corretges o a l’estructura de la motxilla.
• Ergonomia poc adient derivada del seu pes i sistema de sustentació a l’esquena de l’operari.
• Control de dosi i distribució poc precisos, ja que depenen del pas de l’operari (velocitat), la cadència en l’acció manual de la bomba i l’amplitud del producte polvoritzat (amplada de treball).

El mercat ofereix motxilles de polvorització centrífuga (formació de les gotes per l’acció d’un disc
giratori, “màquina de piles”) i pneumàtica (formació de les gotes per l’acció d’aire emès per una turbina, “bufador”) amb actuació motoritzada (elèctrica o de benzina). En comparació amb les motxilles
convencionals, permeten distribuir poblacions de gotes més uniformes i estables. Contràriament,
presenten un major cost, més pes i menor autonomia.
b) Carretons
Equips d’arrossegament manual de mitjana capacitat (60-120 litres). La majoria de carretons corresponen al gènere de polvoritzadors hidràulics. Els seus components principals són dipòsit (preferiblement de polietilè), bomba accionada per un motor de combustió, regulador de pressió, manòmetre, filtre d’aspiració i impulsió, agitador hidràulic per a la barreja del brou del dipòsit, tub flexible
i pistola, llança o barra de polvorització amb un o més emissors (broquets). Els equips de més de
100 litres de capacitat o els que vagin muntats fixos sobre vehicles (de qualsevol capacitat) s’han
d’inscriure al Registre Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).
En relació amb les motxilles, presenten avantatges substancials: major autonomia, menor nivell
d’exposició als fitosanitaris, major ergonomia i més control sobre els cabals de polvorització i la
mida de les gotes.
Són equips versàtils que permet muntar diferents sistemes d’emissors adaptats a l’arquitectura
de l’objectiu del tractament (barres horitzontals per al tractament de gespes o parterres, barres
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verticals per al tractament de tanques vegetals o pistoles amb broquets cònics per al tractament
d’arbustos). Les pressions de treball adients són d’1 a 4 bar per al tractament d’objectius baixos
amb broquets de ventall i de 5 a 15 bar per al tractament d’objectius voluminosos (arbustos) amb
broquets cònics. En cap cas no és recomanable treballar per sobre de 15 bar, ja que la població de
gotes polvoritzades esdevé molt inestable.
Aquests equips no són recomanables per al tractament d’objectius separats a més de 4 metres dels
broquets, ja que, en aquests casos, els riscos de deriva i falta d’uniformitat del tractament esdevenen elevadíssims.
c) Canons de polvorització
Equips automotrius, arrossegats o muntats sobre vehicles d’alta capacitat (de 400 a 2.000 litres
o superior). La majoria de canons corresponen o bé al gènere de polvoritzadors hidropneumàtics
(amb broquets) o bé al gènere de polvoritzadors pneumàtics (amb difusors, sense broquets). Els
seus components principals són dipòsit (preferiblement de polietilè), assistència d’aire (turbina),
bomba, filtre d’aspiració i impulsió, sistema d’agitació per a la barreja del brou del dipòsit i múltiples
emissors (broquets preferiblement cònics o difusors pneumàtics).

Aplicació amb canó dirigida
a la copa de l’arbre.
(Foto J. Senmartí)

Són equips de llarg abast dissenyats per al tractament d’arbrat. Tot i que permeten projectar la
polvorització a grans distàncies, no és recomanable tractar objectius situats a més de 10 metres de
l’equip d’aplicació. En aquest casos, la falta de control del núvol de polvorització i les pèrdues per
deriva són notables.

1.4.3 Requisits de l’equip d’aplicació
Els equips utilitzats per als tractaments de parcs i jardins hauran de complir uns requeriments mínims:
– Comptar amb la marca CE.
– Tenir protegits tots els elements mòbils: ventiladors, turbines, corretges, etc.
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– Disposar d’indicador de nivell precís i llegible des del punt d’ompliment de l’equip i/o des
del lloc de comandament.
– Disposar d’un manòmetre i d’un regulador de pressió per poder regular els cabals subministrats i controlar la dosi i la mida de gota polvoritzada.
– Presentar absència de fuites i sistemes antidegoteig que evitin qualsevol tipus de pèrdua
o abocament durant el transport o el tractament.
– Utilitzar broquets identificables, nets i en bon estat, i polvoritzar a pressions de treball
moderades.
– Els equips mòbils o els d’arrossegament manual superiors a 100 litres han d’estar inscrits
al ROMA (a la secció d’equips no agrícoles) i superar la inspecció d’equips d’aplicació de
fitosanitaris en ús.
– Ser revisats i/o inspeccionats periòdicament per verificar que mantenen les prestacions
inicials.
Per a més informació, vegeu l’annex VII sobre manteniment d’equips.

1.5 Recomanacions per a l’aplicació de fitosanitaris
amb l’equip de tractament
L’aplicació de productes fitosanitaris en ocasions és una estratègia necessària per mantenir sans
els parcs i jardins. Com que és una pràctica realitzada en zones habitades, caldrà dur-la a terme
aplicant les tècniques més adequades i prenent les màximes precaucions possibles.

1.5.1 Establiment de la dosi
L’aplicació de productes fitosanitaris es farà tenint en compte les indicacions assenyalades en l’etiqueta i/o fitxa tècnica i de seguretat de cada producte utilitzat, en la qual el fabricant estableix la
posologia i dosi recomanada per a la seva aplicació eficaç.
La quantitat de preparat distribuït sobre un cultiu ornamental correspon al que s’anomena volum
d’aplicació. Majors o menors volums d’aplicació implicaran majors o menors dosis en aquells casos
en què la concentració al dipòsit de fitosanitari és constant.
Per poder dosificar correctament, s’hauran de conèixer les superfícies i dimensions de la vegetació
que volem protegir amb el producte fitosanitari seleccionat. Cal tenir present que la localització de
la zona a tractar dins del cultiu pot ser variable, i pot ser tota la vegetació o una part.

1.5.2 Preparació del brou
L’operació de preparació del brou és de vital importància perquè el tractament sigui eficaç. L’objectiu d’aquesta operació és assolir un brou totalment homogeni a la concentració recomanada
pel fabricant.
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La manera de procedir és la següent:
– Ompliu el dipòsit amb aigua entre ½ i ¾ del preparat fitosanitari a preparar.
– Afegiu amb una gerra graduada la quantitat necessària de producte comercial dins del
dipòsit.
– Esbandiu 3 cops la gerra graduada amb aigua i buideu-ne el contingut dins el dipòsit.
– Acabeu d’omplir el dipòsit com a màxim fins al nivell de capacitat nominal, mai fins a dalt.
En la preparació, cal controlar i corregir, si cal, el pH de l’aigua utilitzada i revisar les recomanacions
de l’etiqueta del producte.
La preparació del brou és una operació que presenta risc de contaminació puntual per abocament
directe de producte concentrat sobre el terra.
Per evitar i minimitzar les seves conseqüències, el lloc de preparació del brou haurà de complir les
condicions següents:
– Haurà de permetre rentar i recollir els possibles abocaments amb la finalitat de poder ser
gestionats adequadament.
– Haurà de ser un lloc pla que permeti treballar amb comoditat i obtenir lectures precises de
nivell de preparat al dipòsit.
– Haurà d’estar pròxim a la zona de tractament a fi de reduir els temps morts de càrrega i
minimitzar el risc d’accidents i abocaments.

1.5.3 Aspectes a tenir en compte en el moment de l’aplicació
a) Condicions meteorològiques
Abans d’iniciar el procés d’aplicació, caldrà considerar els principis següents:
No polvoritzeu:
• quan hi hagi pronòstic de pluja
• quan a les ciutats hi hagi alertes de contaminació
• per sobre dels 25º C
• amb humitats relatives de l’aire baixes (per sota del 60%)
• amb condicions de boira espesa o persistent
• amb velocitats del vent superiors a 3 m/seg (equivalent a 10 km/h o força 2 de l’escala de
Beaufort).
Força 2 del vent d’acord amb l’escala de Beaufort
Escala de Beaufort a
10 metres d’alçada

A nivell de rampa
de polvorització

Descripció

Força del vent

Força 2

De 6 a 11 km/h

Es mouen lleugerament
les fulles, a ràfegues
petites

BRISA LLEUGERA
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És recomanable disposar d’una petita estació meteorològica portàtil per determinar i anotar les
condicions abans d’iniciar els tractaments. El quadre següent mostra un exemple d’informació donada per una estació meteorològica. Segons aquestes condicions, es prendrà la decisió d’iniciar o
posposar el tractament.
Informació que dona una estació meteorològica
Paràmetre

Mesura

Temperatura (ºC)
Humitat relativa (%)

Llindar

Decisió

< 25º

(iniciar o no el tractament)

>60-70%

Velocitat del vent (m/s)

3 m/s

b) Control de la dosi i paràmetres de treball
És imprescindible conèixer en tot moment la dosi aproximada que s’està distribuint sobre la vegetació, que haurà de ser igual o inferior a la marcada per l’etiqueta del producte. La dosi aplicada per
un polvoritzador respon a l’expressió següent:
Per tenir coneixement i control sobre la dosi, és recomanable anotar les dades següents referents
a les condicions de tractament que es mostren en el quadre següent:

Dades referents a les condicions del tractament
Paràmetre					Descripció
Producte aplicat
Dosi objectiu
Concentració de formulat al dipòsit
Tipus, marca i model dels broquets
Pressió de treball
Cabal total del polvoritzador *
Amplada de treball
Velocitat de tractament
Volum d’aplicació
Dosi real aplicada
* Suma del cabal de tots els broquets de l’equip d’aplicació.
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c) Pautes en la utilització de motxilles i pistoles o llances de polvorització
– Utilitzar broquets identificables.
– Tenir control sobre la pressió de treball, manòmetre.
– Treballar caminant sempre amb el vent a l’esquena per evitar rebre producte.
Recomanacions per a determinats tipus de tractaments
La majoria de tractaments fitosanitaris que s’apliquen han de considerar la protecció de la massa
vegetal de manera uniforme. Perquè aquesta operació es realitzi de manera eficient, els equips
d’aplicació han de tenir la capacitat de polvoritzar el líquid a aplicar i transportar-lo a tots els sectors
de la vegetació. L’aplicació més eficient és aquella que distribueix uniformement una quantitat adequada de producte, evita pèrdues i n’assoleix un aprofitament màxim.
Al contrari del que succeeix en cultius agrícoles intensius, on les dimensions i l’estructura del cultiu
es mantenen uniformes, en parcs i jardins són presents diferents espècies de vegetals amb característiques estructurals molt diverses. En la majoria de casos, una empresa o entitat s’haurà de fer
càrrec de la protecció de tots plegats, i, per tant, haurà de poder fer front a cada una de les situacions particulars presents. Això implicarà que hagi de disposar de diferents equips de tractament per
adaptar les aplicacions a cada cas. És un error voler tractar tots els espècimens del jardí amb un
mateix equip d’aplicació.
1. Tractaments en gespes o parterres

– Promoure l’ús de barres de polvorització per al tractament de gespes.
– Utilitzar broquets de ventall en les barres.
– Utilitzar broquets de baixa deriva en l’aplicació d’herbicides.
– Disposar d’un manòmetre fiable i visible des de la posició de tractament.
– Treballar a pressions baixes (en general, entre 1 i 4 bar).
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2. Tractaments en tanques vegetals o masses arbustives

• Promoure l’ús d’equips que permetin reduir la distància a l’objectiu del tractament i adaptar
la distribució del producte a l’arquitectura de la bardissa o tanca de vegetació.
• Utilitzar broquets cònics.
• Treballar a pressions moderades, en general entre 6 i 12 bar.
• Treballar a velocitats sostingudes evitant pauses (2 i 4 km/h).
3. Tractaments en arbrat

• Utilitzar assistència d’aire (canó de polvorització o equip amb ventilador) per al transport
de les gotes a l’objectiu.
• Si no es disposa d’assistència d’aire, reduir la distància entre el polvoritzador i l’objectiu
amb pèrtigues telescòpiques o plataformes elevadores.
• Utilitzar broquets cònics.
• Treballar a pressions moderades, en general entre 6 i 12 bar.
• Treballar amb velocitats sostingudes evitant pauses.
• Evitar excessos de dosi que produeixin degoteig des de les fulles tractades.
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Capítol II
Legislació que regula el registre,
la comercialització i l’ús dels productes
fitosanitaris i els tractaments a les
àrees verdes

Capítol II
Legislació que regula el registre,
a comercialització i l’ús
dels productes fitosanitaris

2.1 Legislació bàsica que regula el registre
dels productes fitosanitaris
2.1.1 Antecedents
La primera regulació dels productes fitosanitaris a l’Estat espanyol va ser el Decret del 19.9.1942,
pel qual es va crear el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris.
Un pas endavant va ser la publicació del Reial decret 3349/1983, pel qual s’aprovava la Reglamentació Tècnica Sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització dels plaguicides (RTS), la
qual, entre altres temes, regulava una nova classificació toxicològica dels productes fitosanitaris.
Aquesta norma va suposar una aproximació de la legislació espanyola a l’europea.
La Directiva 91/414/CE, sobre comercialització de productes fitosanitaris, derogada pel Reglament
CE 1107/2009, va suposar una nova regulació en l’àmbit europeu dels productes fitosanitaris. Mitjançant aquesta Directiva, es creava el Registre Únic Europeu de Substàncies Actives d’Ús Fitosanitari, que va comportar l’eliminació del 75% de les substàncies en aquell moment comercialitzades
als països europeus. La majoria de les substàncies eliminades no ho van ser només pel seu risc
toxicològic o ecotoxicològic, sinó pel fet que les empreses no van poder fer front a l’elevat cost de la
revisió que es demanava per incloure-les-hi.

2.1.2 Normativa actual
• Llei 43/2002, de sanitat vegetal. Estableix que els productes fitosanitaris s’han d’inscriure
en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario, adscrit al MAPA, i que per inscriure un producte en aquest Registre la substància activa que contingui ha d’estar inclosa
en la llista comunitària de substàncies actives. També indica que els productes han d’anar
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etiquetats, incloent-hi, com a mínim, la informació necessària sobre la seva identitat, els
riscs i les precaucions a adoptar per a la seva utilització correcta.
• Reglament (CE) 1107/2009, de comercialització dels productes fitosanitaris. Fixa els criteris de tall per aprovar les substàncies actives. Pretén agilitar el registre de nous productes
amb mesures com ara l’autorització zonal, el reconeixement mutu, terminis per escurçar
el temps d’aprovació dels productes o normes específiques per facilitar l’aprovació de productes destinats als cultius menors. També defineix quins són els productes de baix risc,
que, segons la Directiva 2009/128/CE, són els que preferentment es poden autoritzar per
a ser utilitzats en espais utilitzats per al públic en general o per grups vulnerables.
• RD 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir
un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
• RD 971/2014, de 21 de novembre, pel qual es regula el procediment d’avaluació de productes fitosanitaris; pretén millorar la qualitat i velocitat del procés de registre.
• RD 285/2021, de 20 d’abril, pel qual s’estableixen les condicions d’emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d’assajos amb productes fitosanitaris.

2.1.3 Informació sobre els productes fitosanitaris a utilitzar
Una informació actualitzada sobre els productes legalment autoritzats, el seus possibles usos i les
condicions que limiten la seva utilització es pot obtenir consultant el Registre Oficial de Productes
Fitosanitaris (ROPF) que figura a la pàgina web del MAPA, on es poden consultar els fulls de registre de cada un d’aquests productes. Segons la Llei 43/2002, de sanitat vegetal, i el Reglament (CE)
1107/2009, aquesta informació ha de figurar també a l’etiqueta dels productes.
Els productes a utilitzar pels usuaris no professionals són els que en la seva etiqueta figura la
frase “Autoritzat en jardineria exterior domèstica” o “Autoritzat per a ús no professional”.
Els productes a utilitzar pels professionals per al tractament dels àmbits referits en les lletres a), b),
c) i d) de l’article 46.1 del RD 1311/2012 (àrees verdes i d’esbarjo utilitzades pel públic en general,
camps d’esport, espais utilitzats per grups vulnerables i espais d’ús privat) hauran de complir els
requisits especificats en el punt 1 de l’annex VIII d’aquest RD.
Així mateix, cal tenir en compte que l’annex VIII del RD indica que els usuaris professionals poden
utilitzar els productes especificats per a usuaris no professionals en envasos de capacitat superior
al que estableix l’article 48.2 del RD, sempre que en el full de registre del producte figurin aquests
envasos.
Per facilitar la recerca dels productes fitosanitaris autoritzats en cada cas (vegetal i organisme
nociu a controlar), a la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) es va crear un grup de treball
amb l’objectiu de construir una base de dades per gestionar i actualitzar la informació que facilita
periòdicament el MAPA a la seva página web.
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Aquest grup de treball ha elaborat unes llistes de productes fitosanitaris autoritzats en espais verds,
on els usuaris professionals i els no professionals poden saber quins poden utilizar per controlar les
diferents plagues, malalties i males herbes que afecten les diverses plantes ornamentals. Aquestes
llistes estan disponibles al web de la ICEA. És important considerar que tant les llistes esmentades
com el web del MAPA mateix són únicament informatives.
Per conèixer les autoritzacions d’ús i les condicions actualitzades d’aplicació, cal consultar sempre
el Full de Registre Oficial (Resolució) de cada producte.
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/
menu.asp

També es pot accedir a través de les mateixes llistes de la ICEA clicant damunt l’enllaç que apareix
al costat de cada producte.

2.1.4 Legislació que afecta els determinats
“mitjans de defensa fitosanitària”, MDF
L’article 45 de la Llei 43/2002, de sanitat vegetal, anomena els mitjans de defensa fitosanitària diferents dels productes fitosanitaris.
El Reial decret 951/2014, de 14 de novembre, regula la comercialització de determinats mitjans de
defensa fitosanitària. Aquest RD va ser modificat pel RD 534/2017.
Aquest Reial decret estableix al seu article 1 que dins del seu àmbit d’aplicació es consideraran
exclusivament els productes següents:
a. Els organismes de control biològic (OCB)

b. Els paranys i mitjans o dispositius de monitoreig que no estiguin directament vinculats
amb el control de plagues.
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I exclou expressament del seu àmbit d’aplicació els productes següents:
– Les substàncies, els productes i els preparats fitosanitaris que entrin dins de l’àmbit
d’aplicació del Reglament (CE) 1107/2009 i en les seves reglamentacions de desenvolupament, incloent-hi els productes que poden afavorir que els cultius desenvolupin vigor o
resistència davant els efectes adversos relacionats amb l’atac de patògens, o condicions
ambientals, o que permeten mitigar d’una altra manera els danys que puguin causar.
– Les substàncies, els productes i els preparats biocides: inclosos dins de l’àmbit
d’aplicació del Reglament (UE) 528/2012, relatiu a la comercialització i l’ús dels biocides.
– Els fertilitzants: regulats per la normativa de la UE, incloent-hi fertilitzants inorgànics,
adobs orgànics, substrats de cultiu, esmenes del sòl i bioestimulants, o, si s’escau, pel RD
506/2013, relatiu als productes fertilitzants, i els productes que, en la seva composició,
incloguin un o diversos tipus dels previstos a l’annex I del RD 506/2013, de 28 de juny, o
l’annex I del Reglament (CE) 2003/2003.
– Els mitjans d’aplicació dels productes fitosanitaris: regulats pel RD 1702/2011, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris.

El RD 534/2017, que modifica el RD 951/2014, que regula la comercializació de determinats mitjans
de defensa fitosanitària, no autoritza a emprar les trampes de seguiment per a captura massiva.
Aquestes trampes han d’estar autoritzades pel Registre Oficial de Productes Fitosanitaris.

2.2 Legislació que afecta la comercialització i l’ús dels
productes fitosanitaris
El Reglament CE 1107/2009 regula la comercialització dels productes fitosanitaris a Europa.
La Directiva 2009/128/CE crea un marc per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides. Està
transposada a l’Estat espanyol pels reials decrets:
• RD 1702/2011, d’inspecció obligatòria dels equips d’aplicació.
• RD 1311/2012, marc per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
Aquests RD estableixen una sèrie de requisits a tenir en compte en l’ús dels productes fitosanitaris.
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2.2.1 Formació dels usuaris professionals i dels venedors:
carnets d’aplicador
a. Aplicadors autònoms i personal de les empreses i entitats que apliquen productes
fitosanitaris a tercers.
Els usuaris professionals responsables dels tractaments han de disposar del carnet de
nivell qualificat, i tot el personal auxiliar que participa en l’aplicació, com a mínim del carnet
de nivell bàsic.
b. Formació dels venedors de productes fitosanitaris.
Tot el personal que intervingui directament en la venda de productes fitosanitaris d’ús professional ha de disposar del carnet de nivell qualificat i el personal auxiliar de la distribució
que manipuli productes fitosanitaris, del carnet de nivell bàsic.

2.2.2 Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans
de Defensa Fitosanitària
El RD 1311/2012 crea el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO). Aquest Registre inclou, a més dels productors i comercialitzadors de productes
fitosanitaris, les empreses de tractament, els assessors en GIP i els usuaris professionals.
A Catalunya, està regulat pel Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de Defensa Vegetal (ROPCAT)
La figura següent mostra de manera gràfica els diferents blocs d’informació que inclou el ROPCAT:

(*) PF = Productes fitosanitaris
(*) AMDF = Determinats Mitjans de Defensa Fitosanitària
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2.2.3 Regulació relativa a la venda de productes fitosanitaris
a) Venda de productes fitosanitaris d’ús profesional
• Inscriure’s en el ROPCAT (ROPO).
• Formació:
– Carnet qualificat: el personal que intervingui directament en la venda de productes
fitosanitaris d’ús professional.
– Carnet bàsic: el personal auxiliar que manipuli productes fitosanitaris.
• Comptar amb un tècnic amb titulació universitària habilitant (article 22 RD 1311/2012).
• En el moment de la venda, haurà d’estar disponible un venedor, amb carnet de nivel qualificat, amb l’objecte de proporcionar als clients informació adequada en relació amb l’ús
dels productes fitosanitaris i els riscos per a la salut i el medi ambient.
• Registrar totes les transaccions amb productes fitosanitaris: entrades i sortides (incloent-hi el nom de la persona compradora) i guardar-les durant un mínim de 5 anys. L’11 de
novembre de 2021 va entrar en vigor l’obligació de registrar aquestes anotacions al RETO
(Registre Electrònic de Transaccions i Operacions amb Productes Fitosanitaris).
• N’és prohibida la venda per Internet.
• Solament es poden vendre a persones amb carnet d’aplicador.
• Informar sobre els punts més pròxims de recollida d’envasos buits.
b) Venda de productes fitosanitaris d’ús no professional

La venda de productes fitosanitaris destinats als no professionals no requereix la inscripció del punt
de venda ni formació dels venedors. L’única obligació dels venedors d’aquests productes és facilitar
als compradors informació sobre el risc de l’ús dels productes fitosanitaris per a la salut i el medi
ambient, i les mesures que cal prendre per evitar aquests perills.
És recomanable tenir en compte les recomanacions de l’annex XV d’aquest Llibre blanc.

2.2.4 Regulació relativa a les empreses aplicadores a tercers
amb productes fitosanitaris
• Inscriure’s en el ROPCAT a Catalunya (ROPO).
• Registrar totes les transaccions amb productes fitosanitaris: entrades i sortides i guardar-les durant un mínim de 5 anys. L’11 de novembre de 2021 va entrar en vigor l’obligació
de registrar aquestes anotacions al RETO (Registre Electrònic de Transaccions i Operacions amb Productes Fitosanitaris) (RD 285/2021).
Ha d’incloure:
a) Identificació de l’operació: adquisició o aplicació.
b) En cas d’adquisició, identificació del subministrador (nombre d’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.
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e) Identificació del producte fitosanitari (nom comercial, número d’inscripció al Registre

Oficial de Productes i Materials Fitosanitaris i número o referència, si s’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.
• Disposar dels documents d’assessorament per als tractaments que ho requereixin (article
49) signat per un assessor en GIP registrat al ROPCAT (ROPO).
• Disposar dels plans de treball corresponents.
• Establir un contracte amb el client (vegeu-ne un exemple a l’annex IX).
• Demanar autorització dels tractaments a l’entitat municipal corresponent (àmbits no agraris).
• Equips d’aplicació:
– Inscriure els de capacitat superior a 100 litres en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA).
– Passar inspeccions cada 3 anys.
• Les operacions de barreja i càrrega dels equips s’han de realitzar en punts allunyats de
masses superficials d’aigua com a mínim 25 m, i, si els equips tenen barrejadors-incorporadors de producte, aquesta distància pot ser de 10 m.
• Deixar una banda de seguretat de com a mínim 5 m al voltant de les masses d’aigua
superficial sense tractar, excepte arròs i canals de reg.
• Deixar una distància de 50 m sense tractar al voltant dels llocs de captació d’aigua de
consum humà.
• No tractar si la velocitat del vent és superior a 3 m/s (10,8 km/h).
• No es poden emmagatzemar productes fitosanitaris caducats o cancelats que ja no es
poden utilitzar. En el cas dels residus perillosos, la durada màxima d’emmagatzematge
serà de sis mesos (Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats).

Foto: Lourdes Carreras
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2.3 Exigències del RD 1311/2012 en l’aplicació de
productes fitosanitaris en àmbits professionals
2.3.1 Gestió integrada de plagues i assessorament
El RD 1311/2012 obliga que en els àmbits professionals la gestió de les plagues dels vegetals tindrà
en compte els principis generals de la gestió integrada de plagues (GIP). A més, especifica que
en aquestes àrees és preceptiu un assessorament previ realitzat per un assessor acreditat i que
aquest assessorament ha de quedar reflectit en un document signat per l’assessor i l’interessat, el
qual ha de tenir el contingut mínim definit en l’annex IX del RD 1311/2012. Els aplicadors professionals, per a la realització dels tractaments fitosanitaris, han d’aplicar els principis de la GIP i disposar
del document d’assessorament per realitzar-los.
Els ajuntaments i les entitats públiques o privades que apliquen tractaments fitosanitaris han de disposar obligatòriament del document d’assessorament redactat per un assessor en GIP (propi o
aliè) o per l’assessor de l’empresa de serveis contractada.
Per aplicar qualsevol tractament fitosanitari a tercers amb productes d’ús professional és indispensable la inscripcio de l’empresa al ROPCAT com a serveis a tercers.
Els principis generals de la GIP estan definits en l’article 10.1 i en l’annex II del RD 1311/2012. El
MAPA ha fet públiques en la seva pàgina web les guies de gestió integrada del cultius i també dels
parcs i jardins, amb l’objecte que serveixin d’orientació tant als assessors com als usuaris professionals de productes fitosanitaris.

2.3.2 Persones assessores en GIP
El RD 1311/2012 crea la nova figura de l’assessor en GIP, que queda definida en l’article 3. Els
articles 12 i 13 del RD indiquen que per acreditar-se com a assessor cal estar en possessió de la
titulació que especifica l’annex II del RD.
Per dur a terme una gestió integrada de plagues correcta, és indispensable la figura de l’assessor
en GIP per fer el seguiment de les plagues i reduir al màxim la utilització de productes fitosanitaris.
La seva finalitat és vetllar per la utilització correcta dels mètodes de control per gestionar les plagues d’una manera tan sostenible com sigui possible.
Per exercir com a assessor, cal estar inscrit a Catalunya en el ROPCAT anteriorment definit.
Les titulacions habilitants per acreditar-se com a assessors són les següents:
a. Titulacions que necessiten justificació de crèdits

Per a les titulacions universitàries afectades per l’anomenat Pla Bolonya, la titulació habilitant per exercir com a assessor/a 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 compleixin la condició de sumar en el seu conjunt
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un mínim de 40 ECTS (European Credit Transfer System) en matèries relacionades directament amb la producció vegetal, i en particular aquelles que responguin de manera
inequívoca als continguts, independentment de la denominació particular que rebin en el
pla d’estudis corresponent.
També s’inclouen les titulacions anteriors al Pla Bolonya no incloses en el punt anterior,
que hauran de justificar aquests 40 ECTS.
Dels 40 ECTS, com a mínim 12 correspondran a matèries que estiguin relacionades directament amb la protecció vegetal, i en particular aquelles que, independentment de la
denominació particular que rebin en el pla d’estudis corresponent, responguin de manera
inequívoca als continguts següents:
•
•
•
•
•

Protecció vegetal
Entomologia agrícola o forestal
Patologia vegetal
Malherbologia
Mecanització (maquinària i equips per a la protecció de cultius).

b. Titulacions que no necessiten justificar crèdits
També compleixen les condicions especificades per a ser assessors/es en GIP les titulacions oficials següents amb plans d’estudi anteriors a l’Espai Europeu d’Educació Superior
(EEES), és a dir, prèvies al Pla Bolonya:
– Enginyeries i enginyeries tècniques
• Enginyer agrònom
• Enginyer tècnic agrícola
• Enginyer de forests
• Enginyer tècnic forestal
• Altres titulacions universitàries els titulars de les quals puguin acreditar haver rebut
formació equivalent a 40 crèdits ECTS.
– Tècnics superiors (Formació Professional)
• Tècnic superior en Paisatgisme i Medi Rural
• Tècnic superior en Gestió Forestal i del Medi Natural
• Altres titulacions de formació professional superior els titulars de les quals puguin acreditar haver rebut formació equivalent a 40 crèdits ECTS.

2.4 Condicions específiques per a l’ús dels productes
fitosanitaris en els àmbits no agraris
Els espais no agraris són els que defineix l’article 46 del RD 1311/2012. Els tractaments fitosanitaris
hi tenen els condicionants que imposen els articles 47 i 49 del RD que s’indiquen seguidament:
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2.4.1 Restriccions generals
A tots els espais i les àrees compresos en els àmbits no agraris indicats a l’article 46 del RD, queden
prohibits, amb caràcter general per a totes les classes d’usuaris:
a) Els tractaments mitjançant aeronaus (inclosos els drons).
b) Els tractaments amb productes fitosanitaris preparats en forma de pols mitjançant tècniques d’aplicació per empolvorament amb assistència pneumàtica, llevat dels tractaments
confinats en hivernacles, magatzems o altres espais estancs.
c) La utilització de productes fitosanitaris sota condicions diferents de les que estableix el
RD, sense perjudici de les que estableix l’autorització de cada producte fitosanitari.
d) Es prohibeix als usuaris no professionals la utilització de productes fitosanitaris, excepte
en els usos concrets que preveu l’article 49 i amb les restriccions que s’hi estableixen (l’annex VIII del RD 1311 estableix els requisits bàsics dels productes fitosanitaris utilitzables
en els àmbits descrits a les lletres a), b), c) i d) de l’article 46.1).

Palmeres afectades per morrut.
(Foto: Jesus Altabella)

2.4.2 Documents a redactar
a. Contracte amb el client (vegeu-ne un exemple a l’annex IX).
b. Contracte amb un assessor. Segons el punt 49.4 del RD 1311/2012, no cal disposar del
contracte específic d’assessor quan l’interessat (persona que rep els tractaments) és assessor o bé tingui contractat un assessor.
c. Document d’assessorament, del qual ha de quedar una còpia en poder de l’usuari professional o empresa que apliqui el tractament i una altra en poder de l’interessat.
d. Pla de treball. L’usuari professional o l’empresa de tractament l’ha de redactar de conformitat amb el que indica el Document d’assessorament, incloent les dades especificades
en l’annex X del RD.
e. Registre dels Tractaments Fitosanitaris. Cal mantenir-lo actualitzat amb la informació especificada en la part 2 de l’article 25 i en la part II de l’annex III del RD 1311/2012.
f. Registre Electrònic de Transaccions i Operacions amb Productes Fitosanitaris (empreses
d’aplicació a tercers).
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2.4.3 Autorització de l’Administració local competent
• Amb com a mínim 10 dies hàbils d’antelació al començament de cada tractament, l’usuari professional o l’empresa contractant sol·licitarà a l’òrgan competent de l’Administració
local l’autorització per aplicar-ho, especificant que serà un tractament múltiple si el pretén
realitzar per a diversos contractants en les mateixes dates. La sol·licitud s’acompanyarà
del pla de treball, del document o documents d’assessorament i del contracte o contractes
respectius.
• L’Administració competent, en el termini màxim de dos dies comptats des de l’endemà al
de la recepció de la sol·licitud, haurà de notificar al sol·licitant si en el pla de treball, o en
una altra informació, ha apreciat indicis fonamentats de risc o d’incompliment de la normativa, determinants de l’adopció d’una resolució denegatòria de la sol·licitud, a l’efecte que
pugui esmenar els defectes o aportar informació complementària. El sentit del silenci
administratiu serà estimatori.

2.4.4 Informació als veïns
El punt 9 a) de l’article 49 del RD 1311/2012 indica que cal informar els veïns de l’interessat, o interessats, directament o a través de l’empresa de tractaments que vagi a realitzar l’aplicació, sobre el
lloc i la data d’aplicació del tractament objecte de la sol·licitud o comunicació referides en l’apartat
7, i la identificació dels productes fitosanitaris que s’utilitzaran, a fi de possibilitar que disposin de
prou temps per adoptar les precaucions convenients. Informació desenvolupada en el capítol IV.

2.4.5 Mesures a prendre per aplicar el tractament
a. En l’aplicació del tractament, cal adoptar les mesures necessàries per evitar que es produeixi l’accés de tercers durant la seva realització i durant el període de temps següent que
s’hagi determinat en cada cas.
b. Aplicar el tractament en horaris en què la presència de tercers sigui improbable, excepte
en el cas que es tracti de jardins tancats o en els quals sigui possible col·locar una barrera
senyalitzada advertint el públic de la prohibició d’accés.
c. En el cas d’espais utilitzats per grups vulnerables, definits en l’article 46.1 c) del RD
1311/2012, cal a més el coneixement previ del/de la directora/a del centre.
d. En el cas que amb el tractament es puguin contaminar masses d’aigua, el Document d’assessorament haurà de preveure aquesta circumstància i s’hauran de prendre les mesures
previstes en el capítol VII del RD 1311/2012.
e. En el cas que el tractament pugui afectar zones específiques, com ara zones d’extracció
d’aigua per a consum humà o de protecció d’hàbitats i espècies faunístiques, s’hauran de
prendre les mesures establertes en el capítol IX del RD 1311/2012.
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2.5 Condicionament específic dels tractaments
fitosanitaris en els espais verds
El punt anterior ha indicat les condicions per aplicar tractaments en els espais no agraris, entre els
quals els espais verds, que queden definits en l’article 46.1 a), b) c) d) del RD 1311/2012 i comprenen
els espais que defineix el punt 2.5.1.
Els articles 48 i 49 del RD indiquen noves condicions específiques per als tractaments fitosanitaris
en els espais verds, especialment pel que fa als productes a utilitzar.

2.5.1 Definició dels espais verds
L’article 46 del RD 1113/2012 defineix aquests àmbits:
a. Espais utilitzats pel públic en general, compreses les àrees verdes i d’esbarjo, amb vegetació
ornamental o per a ombra, dedicades a oci, esbarjo o pràctica d’esports; diferencia entre:
– Parcs oberts, que comprenen els parcs i jardins d’ús públic a l’aire lliure, incloses les

zones enjardinades de recintes d’acampada (càmping) i altres recintes per a oci, i també
l’arbrat viari i altres alineacions de vegetació en el medi urbà.

– Jardins confinats, tant si es tracta d’hivernacles com d’espais ocupats per plantes orna-

mentals en els centres de treball, d’estudi o comercials.

b. Camps d’esport: espais destinats a la pràctica d’esports per a persones proveïdes d’indumentària i calçat apropiats, diferenciats entre oberts i confinats.
c. Espais utilitzats per grups vulnerables: els jardins existents en els recintes o als voltants de
col·legis i llars d’infants, camps de jocs infantils i centres d’assistència sanitària, incloses les residències per a ancians.
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Les zones a què es refereixen les lletres a), b) i c) de l’apartat anterior tenen la consideració de zones específiques, i, com a tals, l’autoritat competent ha de vetllar perquè s’hi minimitzi o prohibeixi
l’ús de plaguicides, s’adoptin mesures adequades de gestió del risc i es concedeixi prioritat a l’ús de
productes fitosanitaris de baix risc.
d. Espais d’ús privat: espais verds o amb algun tipus de vegetació en habitatges o annexos als
habitatges, o a altres edificacions o àrees que siguin exclusivament d’accés privat o veïnal; es diferencia entre:

• Jardins domèstics d’exterior: espais verds de domini privat, annexos als habitatges.
• Jardineria domèstica d’interior: inclou les plantes d’interior i les cultivades en balcons,
terrasses o terrats.
• Horts familiars: àrees de reduïda extensió en les quals es cultiva un petit nombre de diferents hortalisses o fruits per a aprofitament familiar o veïnal, tant si són en el recinte d’un
jardí domèstic com a fora.

2.5.2 Tractament dels espais verds
per part dels aplicadors professionals
L’usuari professional o empresa que aplica tractaments amb productes fitosanitaris com a prestació
de serveis en els àmbits abans definits ha de complir, en primer lloc, els requisits detallats en el
punt 2.2.4 d’aquest capítol que afecten tots aquells que apliquen tractaments fitosanitaris a tercers
(inscripció ROPCAT, disposar de personal amb el nivell de formació requerit i signar contracte amb
el client). Ha de portar també un registre dels tractaments fitosanitaris realitzats (RETO), emmagatzemar adequadament els productes, gestionar correctament els envasos buits i tenir cura en la
manipulació dels productes per evitar riscs per a les persones i el medi ambient.

També ha de complir les condicions que s’han indicat per als tractaments fitosanitaris en els àmbits
no agraris en el punt 2.4 d’aquest capítol. Quan el tractament afecti les àrees verdes definides com a
“zones específiques” (apartats a, b i c del punt 46.1 del RD 1311/2012), l’autoritat competent vetllarà
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perquè es minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides, s’adoptin mesures adients de gestió del risc i es
doni prioritat a l’ús de productes fitosanitaris de baix risc.
En el tractament dels espais d’ús privat per part dels professionals, sense perjudici de les restriccions que estableix l’article 47 del RD, cal atenir-se a les condicions i els requisits especificats en
el contracte de tractament i en el pla de treball, particularment pel que fa a l’interessat. No obstant
això, els interessats, és a dir, els beneficiaris del tractament, estan eximits de portar el registre dels
tractaments fitosanitaris aplicats, sense perjudici de l’obligació de conservar els contractes de tractament establerts.

2.5.3 Productes i tècniques a utilitzar pels usuaris professionals
en el tractament dels espais verds
L’annex VIII del RD 1311/2012 indica que els productes fitosanitaris a utilitzar per part dels professionals en el tractament dels espais verds (lletres a), b), c) i d) de l’article 46.1) tenen els condicionaments següents:
a) Només es poden utilitzar els productes fitosanitaris autoritzats que compleixin els requi-

sits establerts en l’annex VIII esmentat del RD, llevat dels que s’admetin expressament en
l’autorització.

b) Poden utilitzar els especificats per a usuaris no professionals en envasos de capacitat

superior esmentats en el punt anterior.

c) Per als productes fitosanitaris aplicats en zones verdes específiques, s’ha de donar prefe-

rència a les tècniques d’aplicació més eficients, com ara l’ús d’equips d’aplicació de baixa
deriva.

Cal indicar que en tots els casos en els tractaments fitosanitaris s’han d’adoptar totes les precaucions per prevenir els riscos derivats de la perillositat del producte fitosanitari a aplicar i altres riscos
identificats. S’ha de parar especial atenció a les persones que puguin entrar en contacte amb el
producte i, quan escaigui, a la senyalització de la zona i als terminis de reentrada.

2.5.4 Tractaments aplicats per no professionals
En els espais d’ús privat anteriorment definits, els tractaments poden ser aplicats per usuaris no
professionals sempre que utilitzin productes “Autoritzats per a ús no professional”, molts dels quals
encara estan identificats en l’etiqueta com a “Autoritzats per a Jardineria Exterior Domèstica”.
Els usuaris no professionals també han de complir les indicacions d’ús de l’etiqueta i guardar els
envasos en un armari fora de l’abast dels infants.
En aquest cas, els envasos buits dels productes es dipositaran en els contenidors corresponents
del sistema integrat de gestió d’envasos en l’àmbit urbà.
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2.5.5 Productes fitosanitaris a utilitzar per part
dels usuaris no professionals
Segons l’article 48 del RD 1311/2012, els tipus de productes a utilitzar per part dels no professionals
són els següents:
En jardins domèstics d’exterior i horts familiars, productes per a ús no professional que compleixin
els requisits especificats en l’annex VIII del RD 1311.
En jardineria domèstica d’interior, productes envasats com a aerosol o en altres tipus d’envasos
concebuts expressament per a l’aplicació directa del seu contingut, conformement als requisits
especificats en l’annex VIII del RD.
Els envasos unitaris de productes fitosanitaris que es comercialitzin per a usuaris no professionals
no poden excedir, segons l’article 48.2 del RD, les capacitats següents: Un litre, quan es tracti d’aerosols o altres tipus d’envasos dissenyats per aplicar directament el producte fitosanitari ja contingut
diluït o bé 500 g o 500 ml per a qualsevol altre tipus de preparats.

2.6 Manipulació, transport i emmagatzematge
dels productes fitosanitaris, envasos i restes
2.6.1 Preparació de la mescla i càrrega del dipòsit
L’article 36 del RD 1311/2012 especifica que és obligatori:
• No realitzar la mescla dels productes abans de la incorporació al dipòsit, excepte que la
utilització correcta dels productes ho requereixi.
• Utilitzar dispositius incorporadors; si no se’n disposa, incorporar els productes amb el
dipòsit mig ple d’aigua.
• Realitzar la càrrega immediatament abans de l’aplicació i lluny de masses d’aigua.
• Durant les operacions de càrrega i mescla, mantenir tancats els envasos de productes
fitosanitaris excepte en moments puntuals.
• Ajustar el producte i el volum d’aigua a les necessitats del tractament per evitar excedents
al dipòsit.

2.6.2 Transport dels productes fitosanitaris
L’article 38 del RD 1311/2012 indica que cal complir la legislació sobre transport de mercaderies
perilloses (ADR), i, a més:
• Evitar abocaments transportant els envasos tancats, col·locats verticalment i ben subjectats.
• Evitar tant com sigui possible creuar cursos d’aigua amb l’equip carregat amb la mescla.
L’annex X fa recomanacions per al transport dels productes fitosanitaris per als usuaris professionals.
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2.6.3 Neteja dels equips de tractament
L’article 39 del RD 1311/2012 estableix:
• Queda prohibit l’abocament en llocs no autoritzats de restes de la mescla excedents.
• No rentar els equips a menys de 50 metres de cursos d’aigua.
• Resguardar els equips de la pluja.

2.6.4 Emmagatzematge dels productes fitosanitaris
El RD 285/2021 estableix les condicions d’emmagatzematge dels productes fitosanitaris:
• En armaris o habitacions ventilades, sota clau.
• Els locals han d’estar separats per paret d’obra de locals habitats, lluny de masses d’aigua
i zones inundables, amb mitjans de recollida d’abocaments, han de disposar de contenidor amb bossa de plàstic i han de tenir a la vista consells i telèfons d’emergència.
• Els armaris o les habitacions s’han d’ubicar en zones lliures d’humitat i protegits de temperatures extremes.
• Els productes s’han de guardar en posició vertical i amb l’etiqueta original íntegra i llegible.

2.7 Registre i inspecció dels equips d’aplicació
La tinença i ús dels equips d’aplicació de fitosanitaris està regulada per una sèrie de disposicions
legislatives (Directiva 2009/128/CE, Reial decret 1702/2011 i Reial decret 1311/2012) que estableixen el següent:
Els titulars d’equips d’aplicació de fitosanitaris hauran de tenir registrats els seus equips en el ROMA
(Registre Oficial de Maquinària Agrícola). No cal registrar els polvoritzadors de motxilla i els polvoritzadors d’arrossegament manual (carretons) de fins a 100 L de capacitat.
Igualment, els titulars d’equips d’aplicació de fitosanitaris han de portar al dia la inspecció periòdica
dels seus equips en ús, d’acord amb el programa d’inspecció establert per l’òrgan competent en
matèria d’inspeccions.
La realització de les inspeccions és portada a terme per les estacions d’Inspecció Tècnica d’Equips
d’Aplicació de Fitosanitaris autoritzades (ITEAF). Aquestes ITEAF disposen d’unitats mòbils que
possibiliten el seu desplaçament pel territori. Per poder passar la inspecció, la persona titular de la
màquina s’ha d’adreçar a una de les estacions ITEAF autoritzades (la que consideri oportuna). Una
vegada superada la inspecció, tindrà una validesa de 3 anys.
Els polvoritzadors de motxilla i els carretons d’arrossegament manual de fins a 100 L de capacitat
no estan subjectes a inspecció obligatòria.
L’òrgan competent en matèria d’inspeccions a Catalunya és la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del DACC de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Centre de Mecanització Agrària. El
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web del Centre de Mecanització Agrària facilita informació actualitzada referent a les inspeccions
(ITEAF autoritzades, programa d’inspecció, legislació i normativa vigent...).
Relació d’estacions ITEAF autoritzades per realitzar inspeccions a Catalunya:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Article/relacio_estacions_iteaf

2.8 Infraccions i sancions
L’incompliment de les obligacions establertes en la legislació que s’ha exposat en aquest capítol pot
ser sancionat, tal com descriu l’article 53 del RD (Infraccions i sancions), en el qual s’estableix que,
en cas d’incompliment del RD 1311/2012, serà d’aplicació, segons la matèria, el règim sancionador
previst en:
– la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal,
– la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat,
– la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública,
– la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats,
– la Llei 8/2010, de 31 de març, per la qual s’estableix el règim sancionador previst als reglaments (CE) relatius al registre, a l’avaluació, a l’autorització i a la restricció de les substàncies i barreges químiques (REACH) i sobre la classificació, l’etiquetatge i l’envasament de
substàncies i barreges (CLP) que el modifica, o
– el text refós de la Llei d’aigües, aprovat mitjançant Real decret legislatiu 1/2001.
Tot això, sense perjudici de les possibles responsabilitats civils, penals o mediambientals.
Una idea de la quantia d’alguna de les sancions previstes en la Llei de sanitat vegetal
43/2002 que en aquests moments s’estan imposant als infractors es facilita seguidament:
• No inscripció al ROPCAT de les empreses que apliquen tractaments fitosanitaris a
tercers: infracció greu de 3.001 a 120.000 euros.
• No disposar del carnet d’aplicador requerit: infracció lleu de 301 a 3.000 euros. Si
aquest incompliment representa un risc per a la salut humana o animal o el medi ambient: infracció greu de 3.001 a 120.000 euros.
• No disposar d’un contracte signat amb el client: infracció lleu de 301 a 3.000 euros.
• Aplicació de productes fitosanitaris no autoritzats: infracció lleu de 301 a 3.000 euros.
Si representa un risc greu per a la salut humana o animal o el medi ambient: infracció
greu de 3.001 a 120.000 euros.
D’altra banda, també s’ha de tenir en compte que la disposició addicional tercera del Decret preveu
la creació d’un Reglament sancionador que establirà el règim d’infraccions i sancions en matèria
d’incompliments del RD, en desenvolupament dels règims sancionadors corresponents previstos
als quals es refereix l’article 53.
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2.9 Relació de legislació aplicable
Més enllà del RD 1311/2012 mateix, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús
sostenible dels productes fitosanitaris, al llarg de tot el Llibre blanc i annexos que el componen es
fa referència a diverses legislacions que cal tenir en consideració.
La legislació esmentada inclou normatives europees, nacionals i de la Generalitat de Catalunya i
també normes tècniques, i, perquè pugui servir de referència al lector, totes es relacionen a l’annex
XI actualitzades a data de l’edició d’aquest Llibre blanc.
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3.1 Assessorament en la Gestió Integrada de Plagues (GIP)
D’acord amb l’article 49 del RD 1311/2012, relatiu als condicionaments generals per als usos professionals no agraris, l’aplicació de productes fitosanitaris només la podran fer usuaris professionals amb l’assessorament previ sobre la Gestió Integrada de Plagues.
L’assessorament sobre la gestió integrada de plagues es realitzarà a petició de l’usuari/la usuària
professional o l’empresa responsable que hagi de fer el tractament.
Segons el punt 49.4 del RD 1311/2012, es requereix d’un contracte específic amb l’assessor, excepte
quan l’interessat (persona que rep els tractaments) és assessor o bé tingui contractat un assessor.
L’annex XII conté el Model de contracte d’assessorament en GIP.

3.2 Elaboració del document d’assessorament
El document d’assessorament (d’ara endavant, DA) haurà d’estar signat per l’assessor/a que el
redacti. Aquest document ha de quedar en poder de l’usuari/la usuària professional, i/o l’empresa
peticionària.
En el cas de treballadors d’ajuntaments o entitats que apliquin tractaments en els seus àmbits, també hauran de disposar del DA signat per l’assessor en GIP, ja sigui contractat per l’entitat mateixa o
bé per l’empresa que aplica els tractaments.
El document d’assessorament ha de contenir com a mínim la informació següent:
a. Identificació de l’àrea o el recinte, de les espècies vegetals o dels seus productes existents
i del seu estat fitosanitari, valorant si la naturaleza de la plaga o plagues i la seva abundàn100

cia justifiquen la necessitat del tractament i, en el seu cas, si és viable el seu control amb
mètodes o mitjans diferents dels productes fitosanitaris de naturalesa química.
b. Valoració dels riscos inherents a un tractament fitosanitari, tant per la deriva aèria com
per la persistència, lixiviació o escorrentia o drenatge, així com per els seus efectes sobre
les espècies no objectiu del tractament, i la consideració de les restriccions generals establertes en l’article 47 i de les específiques que corresponguin de les que s’estableixen a
l’article 50 per cada un dels àmbits contemplats.
c. Si s’escau, prescripció del tractament o tractaments que s’hi hagin d’aplicar, tot especificant el producte o productes fitosanitaris més adequats i les seves possibles alternatives,
amb les respectives consideracions sobre les dosis i les tècniques o tipus d’equips d’aplicació a utilitzar.
d. Consideracions a observar en el pla de treball per a l’aplicació del tractament, conformement
al contingut dels punts a), b) i c) anteriors, incloent-hi les precaucions que hagin d’adoptar-se
per prevenir els riscos derivats de la perillositat del producte fitosanitari a aplicar i altres
riscos identificats. Cal parar especial atenció al tipus de públic que pugui entrar en contacte
amb el producte, i, quan escaigui, a la senyalització de la zona i als terminis de seguretat
(només en cas d’haver productes consumibles) o de reentrada (en recintes tancats).
e. La manera en què s’ha donat prioritat, en la mesura que estiguin disponibles, a la utilització de productes fitosanitaris de baix risc conforme al Reglament (CE) 1107/2009, de
21 octubre de 2009 i les mesures de control biològic en els espais utilitzats pel públic en
general o per grups vulnerables.
Per elaborar aquest document d’assessorament, es recomana dur a terme els passos següents:
– fer una inspecció inicial
– decidir l’estratègia de prevenció i control
– en el cas d’haver d’aplicar productes fitosanitaris
• fer una avaluació del risc
• establir mesures de precaució i seguretat per a les persones i el medi ambient.
És important tenir documentades totes les actuacions fetes i preveure una avaluació i un seguiment
continuats de les actuacions realitzades i la gestió dels residus.

3.2.1 Inspecció inicial
La inspecció inicial ha d’incloure les activitats següents:
• La identificació, quantificació i diagnòstic de la problemàtica fitosanitària
• La descripció de l’àrea afectada i del seu entorn
• L’informe sobre el diagnòstic.
Aquesta informació s’ha de tenir en compte per poder fer la presa de decisions sobre els mètodes
de prevenció i control a utilitzar.
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a) Identificació, quantificació i diagnòstic
Cal efectuar un estudi tècnic el qual ha de dur a terme la identificació de la possible plaga o malaltia,
ha d’intentar esbrinar les causes que l’han originada, l’ha de quantificar i ha d’establir el llindar de
tolerància, segons les característiques de l’àrea i el seu ús.
La identificació del problema exigeix el coneixement del lloc, dels precedents i de la vegetació
afectada.
En la quantificació, es tracta d’efectuar en primer lloc el mesurament de les superfícies afectades
per la problemàtica (vegeu l’annex XIII); i, en segon lloc, definir els nivells dels danys. Cal definir
les superfícies afectades (tipus de cultiu o plantació, ús de la superfície, etc.) i la localització dels
danys a la planta.
Després de la localització i quantificació, cal efectuar un diagnòstic de les afectacions. El reconeixement i la definició de la naturalesa de les afectacions són de competència agronòmica i/o fitopatològica. Cal també descriure l’estadi o grau de desenvolupament de la patologia. Així mateix, es
valoraran altres factors com ara l’estètica i les molèsties que produeix als usuaris.

Cercis siliquastrum.

b) Descripció de l’àrea afectada i el seu entorn
Cal fer una descripció de les característiques de l’àrea, del seu ús, del seu entorn i de les possibles
repercussions de les actuacions que es realitzin per a les persones i el medi ambient.
1. Aspectes relacionats amb l’ús de l’àrea afectada
La possibilitat de presència de grups de població d’especial sensibilitat i el tipus d’activitat o d’ús
que es realitza en una àrea seran determinants a l’hora d’establir el llindar de tolerància, el mètode
de control i les mesures de precaució i seguretat a adoptar.
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D’acord amb el RD 1311/2012, a l’hora d’aplicar un tractament fitosanitari, cal valorar la presència
de zones específiques que es defineixen com els espais utilitzats pel públic en general o per grups
vulnerables, com ara parcs, jardins públics, camps d’esport i àrees d’oci, recintes escolars i camps
de joc i els espais propers als centres d’assistència sanitària.
El tipus d’activitat o l’ús que es fa de l’espai pot influir també en el tipus i grau d’exposició de les persones als fitosanitaris, segons si impliquen més o menys contacte amb les superfícies afectades.
2. Aspectes ambientals

Cal prendre en consideració els aspectes següents:
• La presència de punts d’aigua: caldrà observar si hi ha punts d’abastament d’aigua de
consum humà, embornals, canalitzacions, estanys, llacs, rius i rieres, etc.
• El tipus de sòl. Caldrà valorar si els sòls són:
– permeables: superfícies amb sorra o graveta, cobertura vegetal o terra nua
– impermeables: paviments enllosats, asfalt o quitrà.
• La presència d’organismes i fauna auxiliar, abelles i altres insectes beneficiosos; els efectes no desitjats sobre espais protegits, cultius i vegetals que puguin ser afectats.També
tenir-los en compte per preservar la biodiversitat.

c) Informe de diagnòstic
Amb les dades recollides en la inspecció inicial sobre el problema detectat, la seva magnitud i les
característiques de l’àrea afectada i el seu ús, s’elaborarà l’informe de diagnòstic, que haurà de
contenir, com a mínim, els punts següents:
INFORME DE DIAGNOSI
Identificació i/o simptomatologia de la plaga / l’organisme nociu
Identificació, quantificació i diagnòstic

Plantes afectades
Quantificació: superfícies afectades
Localització del dany a la planta / part afectada de la planta...
Diagnòstic de l’afectació: nivell de dany / nivell d’infestació

Ús de l’àrea
afectada
Descripció de
la zona afectada i l’entorn

Tipus d’activitat que s’hi realitza

Presència de zones específiques (utilització pel públic en
general o grups vulnerables)
Presència de punts d’aigua

Aspectes
ambientals

Tipus de sòl
Presència d’organismes auxiliars (insectes útils, fauna…)
Presència d’espais protegits, cultius, etc.

Observacions:
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3.2.2 Presa de decisions sobre els mètodes a seguir
Tenint en compte l’informe de diagnòstic, es fixarà el llindar de tolerància adient per a la situació
concreta i, d’acord amb el llindar establert, es valorarà el tipus d’actuació més adient a realitzar.
Els criteris per escollir la millor opció i definir l’estratègia de control seran els següents:
• S’escollirà l’opció menys perillosa per a la salut humana i per al medi ambient. Per això, i
d’acord amb l’estratègia de control integrat de plagues, es prioritzaran les actuacions de
control culturals i les Bones Pràctiques agronòmiques, i també les mesures de control
biològic, físic/mecànic i bioracional; i, en cas de ser imprescindible (i sempre com a últim
recurs), l’aplicació de mètodes de control químic tradicionals.
• En cas de ser necessària l’aplicació de tractaments amb productes fitosanitaris de síntesis, s’utilitzarà el més específic per a la plaga o malaltia a controlar i de menor perillositat
per a persones, animals, fauna auxiliar i medi ambient. En aquest sentit, es prioritzaran les
tècniques d’aplicació de baixa deriva.
• S’evitaran els tractaments amb productes fitosanitaris que puguin afectar àrees de joc
infantil, zones on pugui haver-hi col·lectius de risc, mobiliari urbà o altres zones de risc per
a la població, excepte quan siguin estrictament necessaris.
• S’escollirà l’actuació més efectiva per a la problemàtica concreta valorant les millors tècniques i/o productes disponibles d’acord amb les exigències fitosanitàries i el problema
diagnosticat. Cal tenir en compte que, d’acord amb l’article 47 del RD 1311/2012, resten
prohibits els tractaments mitjançant aeronaus i els tractaments amb productes fitosanitaris preparats en forma de pols mitjançant tècniques d’aplicació per empolvorament amb
assistència pneumàtica i la utilització de productes fitosanitaris en condicions diferents a
les establertes.
• Cal anar amb compte amb la deriva en el cas de presència de vent en els tractaments amb
polvorització de productes a mitjà i baix volum, no tant a alt volum i gens en el cas de l’endoteràpia. Els perills de lixiviació i escorrentia són importants en el moment de la preparació
del tractament (també en endoteràpia), i és recomanable portar materials absorbents; al
moment mateix de l’aplicació solament són importants (pel degoteig) amb els tractaments a
alt volum, amb pistola o canons agrícoles, i són menyspreables a mitjà i baix volum amb canons hidropneumàtics motoritzats, ja que les quantitats de producte aplicat són molt baixes.
• Es valorarà la facilitat d’accés a la zona de tractament.
• Es valorarà la relació cost-efectivitat a curt i llarg termini de les actuacions.

3.2.3 Avaluació del risc i mesures de precaució i seguretat,
en el cas de tractaments fitosanitaris
a) Avaluació del risc per a la salut de les persones
El control de les plagues amb productes fitosanitaris pot implicar un risc per a la salut tant per a les
persones que en fan l’aplicació (i aquest risc per als treballadors ha d’estar recollit a l’avaluació de
riscs laborals corresponent) com per a les persones que poden fer ús de l’espai afectat pel tractament. Per això cal, prèviament, i en cada cas, avaluar els riscos existents, a fi de poder definir les
mesures de precaució i seguretat que caldrà adoptar.
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Per al control de les plagues mitjançant productes fitosanitaris, s’especificarà/an el/s producte/s
més adient/s i les seves possibles alternatives si n’hi ha, amb les consideracions respectives sobre
la dosi i les tècniques o tipus d’equips d’aplicació.
El risc d’exposició a un producte fitosanitari dependrà de les característiques pròpies del producte,
la tècnica d’aplicació, la dosi i la concentració utilitzades, el temps d’exposició i l’aplicació en si, i
també de les característiques pròpies de les persones exposades, de la zona on es vol aplicar i dels
factors ambientals.
1. Característiques del producte fitosanitari i del tractament
Cal recordar, en primer lloc, que els productes fitosanitaris que es poden utilitzar han d’estar inscrits
en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris i han d’estar indicats per a l’ús (plantes) i els agents
desitjats (plagues, malalties), sense cap prohibició expressa d’emprar-los en àmbits diferents de la
producció primaria o zones destinades al públic en general (annex VIII del RD 1311/2021). En el cas
d’estar autoritzats per a usuaris no professionals, els professionals podran emprar-los en envasos
més grans sempre que no tinguin cap de les prohibicions indicades abans.
i. El grau de perillositat de cada preparat fitosanitari és definit per la seva classificació
de perillositat. Aquesta classificació s’estableix d’acord amb les definicions que preveu
la normativa vigent de classificació, envasament i etiquetatge de substàncies i mescles
químiques, i té en compte principalment la perillositat i la concentració de les substàncies
actives i dels coadjuvants, si s’escau, de la formulació.
Pictogrames de productes químics
Reglament CLP de 1272/2008, d’etiquetatge de productes químics (GHS: Global Harmonized System).
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S’han establert els símbols següents:

gas

explosiu

perill
per a la salut

oxidant

toxicitat
aguda

inflamable

greu perill
per a la salut

corrosiu

perill per
al medi ambient

La informació sobre la classificació de perillositat consta en la resolució d’inscripció en el
Registre Oficial de Productes Fitosanitaris, en l’etiqueta del producte i en la seva fitxa de
dades de seguretat.
ii. Formulació del producte fitosanitari
iii. Residualitat del producte fitosanitari: es defineix com el grau de persistència del producte en el medi on s’aplica. Els productes amb més residualitat poden generar més risc si
s’apliquen en àrees on pot haver-hi contacte amb les persones o hi pot haver contaminació
del medi.
iv. Tècnica d’aplicació: la tècnica que s’utilitza per aplicar un producte en determinarà també el grau de dispersió. Les tècniques que generen una mida de partícula més grossa
provoquen menor risc d’exposició que les que generen partícules de mida més petita, atès
que la menor mida possibilita l’entrada a diferents compartiments de l’organisme (vegeu
l’apartat 3 del capítol 1 sobre mètodes de control de plagues). Però, d’altra banda, la quantitat de producte dipositat, i introduït en el medi, és molt menor en el segon cas que en el
primer.
v. Tipus de tractament: segons l’extensió de l’àrea tractada, es pot diferenciar entre tractaments generalitzats i dirigits. Les aplicacions generalitzades impliquen una major àrea
tractada, i, per tant, major risc d’exposició per a les persones i el medi ambient. En canvi,
en els tractaments dirigits, com la col·locació d’esquers i trampes o les aplicacions puntuals, només és afectada l’àrea o els punts tractats, i el producte no es dispersa a altres
àrees o espais.
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2. Característiques de la zona afectada pel tractament i pel seu ús
Abans d’aplicar un producte fitosanitari, cal tenir molt en compte i valorar la possible afectació de
zones amb presència de grups de població vulnerable, com ara les dones embarassades, els lactants, els nens i les persones d’edat avançada. Tots aquests grups presenten unes característiques
pròpies de l’edat o de la situació que els fan tenir major risc de ser afectats pels productes fitosanitaris. Els nens, pel fet d’estar encara en estat de desenvolupament i tenir menys pes que un adult; les
dones embarassades o en període de lactància, per la possibilitat d’afectació al fetus o al nadó, i els
ancians, per la disminució de la capacitat d’eliminació de substàncies tòxiques i la major possibilitat
de patir malalties cròniques o problemes de salut diversos.

Aplicació nocturna de
productes fitosanitaris.
(foto: Salvador Garcia).

També cal tenir en compte aquelles zones on hi pot haver una probabilitat més alta d’exposició de
les persones als productes fitosanitaris:
• Zones de gespa en piscines: en aquestes àrees, el risc de contacte dèrmic amb els productes fitosanitaris utilitzats per al tractament de la gespa pot ser molt elevat.
• Zones de joc infantil: cal tenir en compte el comportament habitual dels nens, ja que
juguen a terra, tenen un gran contacte amb tot el mobiliari de joc infantil i es posen directament els objectes amb què juguen o les mans brutes a la boca; augmenten així el risc
d’exposició a través de la pell o per ingestió.
• Camps i àrees esportives: en aquestes àrees, cal considerar el possible risc de contacte
dèrmic afavorit per l’exercici físic que incrementa la respiració i l’obertura dels porus de la
pell amb la facilitat consegüent d’absorció de producte per via dèrmica.
• Espais amb plantes comestibles o aromàtiques: en aquelles zones on estiguin autoritzats
la seva recol·lecció i consum.
En resum i de manera general, tenint en compte la perillositat dels productes fitosanitaris utilitzats i
el risc d’exposició que poden generar, es pot indicar que el risc del tractament:
• Serà menor en tant que sigui menor la perillositat del producte a utilitzar, i si és un tractament dirigit i puntual en àrees no accessibles a persones alienes al tractament.
• Augmentarà si augmenta la categoria de perillositat del producte i si s’usen tècniques
d’aplicació més generalitzades en àrees accessibles a persones alienes al tractament.
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b) Mesures de precaució i seguretat per a les persones
Quan s’utilitzin productes fitosanitaris, els treballadors, els quals han de disposar com a mínim
del carnet d’aplicador de nivel bàsic, han de prendre les mesures de prevenció i protecció adients
d’acord amb l’avaluació de riscos del seu lloc de treball. Si cal l’ús d’equips de protecció individual,
s’han de tenir en compte les recomanacions de l’annex VIII.
D’altra banda, el/la responsable del tractament, que ha de disposar del carnet d’aplicador de nivel
qualificat, ha de prendre les mesures adients perquè no afecti persones alienes a les que en fan
l’aplicació en tota l’àrea afectada per aquesta aplicació, durant l’aplicació del tractament i durant el
període de temps establert segons el tipus de producte i l’avaluació de riscos efectuada. S’adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries, abans, durant i després d’aquests tractaments per
evitar qualsevol efecte perjudicial, directe o indirecte, sobre la salut de les persones que poden fer
ús dels espais tractats.
Les mesures de seguretat han d’anar adreçades a evitar l’exposició de les persones als productes
fitosanitaris per qualsevol de les possibles vies: per inhalació, per contacte o per ingestió.
Les mesures de precaució i seguretat s’han de fer extensives a tota l’àrea que es pugui veure afectada pel tractament, i cal parar una atenció especial a la possible deriva dels productes.
Les mesures a adoptar s’adaptaran a cada situació, i podran ser, entre d’altres, les següents:
1. Per evitar l’exposició per inhalació
Com a criteri general, en els tractaments que puguin generar un risc d’exposició per inhalació, cal
adoptar mesures per garantir l’absència de persones alienes al tractament durant la seva aplicació
i durant el període de temps següent que s’hagi determinat necessari en cada cas, d’acord amb
l’article 50.1 del RD 1311/2012. Vegeu el capítol IV.
2. Per evitar l’exposició per contacte
Per evitar el risc d’exposició per contacte, es podran adoptar les mesures següents, segons el cas:
• El cobriment amb plàstics o altres materials dels elements afectats pel tractament que
puguin entrar en contacte amb les persones (mobiliari urbà, àrees de joc infantil, etc.).
• La neteja posterior amb aigua dels materials d’aplicació que pugin entrar en contacte amb
les persones i quedin afectats pel tractament.
En el cas d’àrees recreatives on les persones puguin entrar en contacte directe amb les plantes
tractades, com ara la gespa en parcs públics i sobretot en piscines, camps i àrees esportives, caldrà establir en cada cas el termini de seguretat necessari, període de temps durant el qual s’evitarà
l’accés a la zona afectada per evitar el risc per contacte.
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Jardí del Castell de Montjuic.
(foto: Òscar Giralt).

3. Per evitar l’exposició per ingestió
Per evitar el risc d’exposició per ingestió en espais verds, s’evitaran al màxim els tractaments fitosanitaris a espècies vegetals amb fruits i fulles comestibles. Si s’han de tractar, caldria indicar en
cartells que no es poden agafar ni menjar.
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c) Avaluació del risc per al medi ambient
Per avaluar el risc per al medi ambient, cal valorar el risc de contaminació de les aigües, tenint en
compte també la possible presència d’organismes aquàtics o altre tipus de fauna que puguin ser
presents a la zona a tractar (amfibis, peixos, etc.).
En aquest sentit, és important identificar els punts i els cursos d’aigua. Es tindrà cura de revisar la
presència de canalitzacions, estanys, llacs, rius i rieres, embornals, abastament d’aigua de consum
humà, aigües residuals, etc.
El personal encarregat de les aplicacions fitosanitàries ha d’estar en condicions de definir in situ els
llocs sensibles, i l’assessorament ha de proporcionar la informació relativa a aquestes condicions
específiques.
En particular, l’assessorament ha de proporcionar la informació sobre la presència dels perímetres
de protecció de les zones de captació d’aigua potable. En aquest cas, l’eliminació de les herbes
indesitjables es farà mitjançant tall mecànic o manual. Si no, s’aconsella utilitzar materials de cobertura (palla, escorces, pel·lícula plàstica) i plantes d’ombra.
La permeabilitat del sòl dona idea de la velocitat amb què l’aigua es mou en el sòl. La possibilitat
que un producte fitosanitari arribi a les aigües superficials o subterrànies és en relació fonamentalment amb el poder de dissolució del producte en l’aigua i de la seva persistència.
Així, en aquells sòls que són molt permeables, el rentatge i l’escorreria es produeix fàcilment, cosa
que eleva el risc de contaminació de les aigües superficials i subterrànies segons la concentració i
persistència del producte.
Per minimitzar al màxim aquest risc, convé prendre nota de les indicacions del quadre 1:
Quadre 1. Nivells de risc d’acord amb els tipus de sòls
Zones de riscos elevats
Sòls impermeables

Zones de riscos limitats

Fonts d’aigua

Amb asfalt
o quitrà

Pavimentat
Enllosat

Xarxa d’aigua potable,
aigua de sanejament,
estany, llac, riu, etc.

Pendent

Canalitzacions

Boca d’embornal

Sòls permeables
Superfície amb sorra o graveta
Superfície amb cobertura vegetal o terra nua

Específic per a herbicides
Localització de l’aplicació

Aplicació completa

Aplicació
localitzada

Herbicida foliar postemergent

Herbicida preventiu
pre- i/o postemergent

Herbicida foliar
(postemergent)

Preemergència: preventiu contra la preemergència de les males herbes
Postemergència: curatiu contra les males herbes desenvolupades
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d) Mesures de precaució i seguretat per al medi ambient
1. Mesures de protecció del medi aquàtic i de l’aigua potable
Davant la presència de punts d’aigua, cal tenir en compte els criteris establerts al capítol VII del RD
1311/2012, relatius a les mesures específiques per protegir el medi aquàtic i l’aigua potable. Aquests
criteris són:
a. Donar preferència als fitosanitaris que no estiguin classificats com a perillosos per al

medi aquàtic i no continguin substàncies perilloses prioritàries d’acord amb la Directiva
2000/60/CE. Si s’indica expressament a l’etiqueta del producte, s’establirà una banda de
seguretat.
b. Donar preferència a les tècniques d’aplicació més eficients com ara l’ús d’equips d’aplicació de fitosanitaris de baixa deriva.
c. La utilització de mesures pal·liatives que redueixin al mínim el risc de contaminació cap
enfora ocasionada per la deriva de la polvorització, la filtració i l’escorreria.
d. La reducció, tant com sigui possible, o l’eliminació de les aplicacions en superfícies molt
permeables o en superfícies segellades amb un risc elevat d’arribar per escorreria a les
aigües superficials o a les xarxes de clavegueram.
També s’evitarà la contaminació puntual en el moment d’omplir el dipòsit, i caldrà protegir pous,
fonts, brolladors, etc.
D’altra banda, es tindrà cura de no omplir l’equip de tractament sobre una zona amb risc d’abocament que arribi a una font d’aigua.
En el cas de captació directa d’aigua mitjançant un equip de bombament, l’alimentació d’aigua estarà proveïda d’una vàlvula antiretorn.
Finalment, és important abocar l’aigua d’esbandida dels recipients dels productes obligatòriament
en el dipòsit i no en altres zones per evitar contaminar el medi.
L’esbandida i el dosatge de l’aigua de rentar es realitzaran guardant les mateixes mesures de seguretat que en l’aplicació dels productes fitosanitaris.
En cap cas, no s’ha d’abocar aquesta aigua a la xarxa de clavegueram.
2. Mesures de protecció d’artròpodes i d’abelles
La major part de les plantes conreades necessiten l’ajuda dels insectes pol·linitzadors per produir
els seus fruits. Aquests insectes, en visitar una flor rere l’altra cercant l’aliment, transporten pol·len,
la qual cosa assegura la fecundació creuada. Aquest tipus de pol·linització produeix un nivell més alt
d’hormones de la maduració, el fruit serà més gros i tindrà el peduncle més resistent. És important
tenir en compte aquest tipus de pol·linització si tenim arbres fruiters dels quals podem obtenir els
fruits, tant ornamentals com en jardins de fruiters.
Per aquestes raons, és important respectar les abelles en el cas d’haver d’aplicar productes fitosanitaris, de manera que no perjudiquin ni les abelles ni altres insectes pol·linitzadors.
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(Foto: Otto Mohol / Pixabay)

En les etiquetes dels productes fitosanitaris trobareu, quan el producte sigui tòxic per a les abelles,
una serie de frases de mesures de precaució:
•
•
•
•
•
•
•

Perillós per a les abelles.
No apliqueu durant la floració dels cultius.
No utilitzeu on hi hagi abelles en activitat.
Retireu o cobriu les arnes durant el tractament i durant un temps determinat.
No apliqueu quan les males herbes estiguin en floració.
Elimineu les males herbes abans de la seva floració.
No apliqueu el producte en un temps determinat.

Consells per respectar les abelles en els tractaments fitosanitaris
• Eviteu els tractaments fitosanitaris mentre duri la floració dels vegetals possiblement afectats.
• Utilitzeu productes fitosanitaris de baixa toxicitat per a les abelles en cas de considerar
imprescindible aplicar el tractament en el moment de la floració; en aquest sentit, cal
indicar que els fungicides, els acaricides específics i els fitoreguladors són en general
relativament innocus.
• No tracteu en prefloració amb productes sistèmics que siguin tòxics per a les abelles, ja
que aquests productes circulen per la planta.
• Apliqueu els tractaments preferentment a la nit, matinada o capvespre, quan les abelles
són dins les arnes.

3.3 Elaboració del pla de treball
En el cas de decidir que cal aplicar un tractament, l’usuari professional o l’empresa contractada ha
de redactar un pla de treball d’acord amb el document d’assessorament, que haurà d’incloure com
a mínim la informació següent d’acord amb l’annex X del RD 1311/2012:
a) Dades identificadores de la persona interessada contractant i de la contractada, i també
de l’assessor/a i del document d’assessorament.
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b) Dades de l’àrea, la zona o el recinte on s’ha d’aplicar el tractament o que poden quedar-ne
afectades.
c) Data o dates en què s’ha d’aplicar el tractament.
d) Els vegetals o productes vegetals objecte del tractament.
e) Característiques de l’aplicació:
• Nom comercial i composició del producte.
• Número del registre de producte al Registre Oficial de Productes Fitosanitaris
• Tipus de tractament i tècnica d’aplicació (si és dirigit, endoteràpia, aplicacions puntuals
o col·locació d’esquers; o si és generalitzat).
• Dosi i altres condicions d’ús.
f) Mesures de precaució i seguretat a observar d’acord amb el document d’assessorament i
la informació de l’etiqueta dels productes fitosanitaris:
1. Mesures de precaució i seguretat que ha d’adoptar l’empresa de tractament.
2.Mesures de precaució i seguretat que ha d’adoptar l’usuari del servei.
3.Termini de seguretat, si s’escau.
4.Senyalització de la zona de tractament, si s’escau.
En acabar el tractament, és recomanable un informe de l’actuació que ha d’incloure com a mínim
la informació següent que es pot extreure del pla de treball:
a)
b)
c)
d)

Nom comercial del producte fitosanitari utilitzat.
Dilució que s’ha utilitzat i quantitat aplicada.
Data i hora d’inici i d’acabament de l’actuació.
Registre d’incidències: cal recollir qualsevol incidència que pugui passar durant el tractament.

Tant el pla de treball que s’elabora prèviament a l’actuació com l’informe posterior a l’actuació s’han
de facilitar al client perquè pugui adoptar les mesures de precaució i seguretat corresponents;
i, a més, per mantenir actualitzat el seu Registre de Tractaments Fitosanitaris (article 16 del RD
1311/2012 i part II de l’annex III).
L’annex XIV mostra aquest pla de treball, i l’annex XVI el Registre de Tractaments.

3.4 Avaluació i seguiment
L’objectiu d’aquesta avaluació és poder valorar si s’han assolit els objectius desitjats amb l’actuació
efectuada i si cal replantejar-se el pla d’actuació.
Per dur a terme aquesta avaluació, caldrà fer un seguiment i una inspecció que permetin valorar si
la plaga ha estat controlada i si l’actuació ha estat efectiva. L’objectiu d’aquest seguiment i inspecció
és observar l’evolució de la plaga després de les actuacions, valorar si la plaga se situa per sota del
llindar de tolerància i controlar els factors o situacions que poden generar un risc de plagues.
Així mateix, cal valorar si el pla d’actuació s’ha dut a terme de manera segura, sense incidències ni
conseqüències negatives.
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Per tant, per dur a terme una bona avaluació, cal determinar i valorar principalment els aspectes
següents:
•
•
•
•

Si la plaga ha disminuït i se situa sota el llindar de tolerància
Si s’ha produït algun tipus d’incidència durant les actuacions
Si s’han produït efectes indesitjables o conseqüències no previstes
Si tercers han manifestat incidències relacionades amb les actuacions.

És important poder recollir aquesta informació per escrit i que serveixi de base per decidir si el resultat i l’execució del pla d’actuació han estat adequats. En aquells casos en què les actuacions no
han estat efectives, cal replantejar-se el pla de treball i, si s’escau, l’assessorament de l’actuació, i
reprogramar una nova actuació.

3.5 Exposició laboral a productes fitosanitaris
Els fitosanitaris, en particular els plaguicides químics, presenten, en molts casos, propietats que els
fan perillosos per a la salut i el medi ambient. La manipulació d’aquests productes, la seva aplicació,
el seu emmagatzematge, dilució i barreja, la neteja dels equips d’aplicació després de la seva utilització, i la recuperació i eliminació de les restes dels equips de tractament, d’envasos buits i restes
de plaguicides afavoreixen l’exposició no desitjada de les persones en general, del medi ambient i
dels treballadors que els manipulen en particular. El Reial decret d’ús sostenible de fitosanitaris preveu només el control de l’exposició en els dos primers àmbits, atès que l’exposició dels treballadors
correspon a la normativa especifica de prevenció de riscos laborals.
Així, per estudiar l’exposició dels treballadors a productes fitosanitaris, cal tenir en compte les disposicions en matèria de seguretat i salut en el treball que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals, i la seva normativa de desplegament, en particular el Reial decret 374/2001,
de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb
els agents químics durant el treball, i el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual.
Cal tenir en compte que la manipulació de productes fitosanitaris suposa un risc d’exposició dels
treballadors als principis actius, dissolvents, coadjuvants i altres substàncies que contenen aquests
productes. Aquesta exposició es pot produir per via inhalatòria, digestiva i dèrmica, aquesta última
una via molt important. Per tant, cal preveure-ho com un risc específic en l’avaluació de riscos de
l’empresa realitzada per l’organització preventiva corresponent de la qual es disposi.
Atenent els principis de l’acció preventiva, cal eliminar o reduir els riscos que suposa la manipulació
de productes fitosanitaris, fomentar la utilització d’alternatives menys nocives, incloses les d’índole
no química, i eliminar, quan sigui possible, o minimitzar l’exposició mitjançant mesures tècniques,
organitzatives o de protecció individual.
L’ús sostenible de fitosanitaris fomenta la reducció i/o minimització de l’ús de productes fitosanitaris
químics, el control i manteniment dels equips d’aplicació, l’ús de tècniques alternatives no químiques, etc., i, per tant, incideix també en la reducció del nivell d’exposició dels treballadors, atès que
es regeix pels mateixos principis que la llei de prevenció de riscos laborals.
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No obstant això, de vegades, si la resta de mesures preventives no s’han pogut aplicar, cal fer ús
dels equips de protecció individual amb l’objectiu d’aïllar la persona del contaminant existent en el
medi que l’envolta durant la manipulació d’aquests productes. Atesa la importància que per al sector de la jardineria té l’ús dels equips de protecció individual (EPI), tant de protecció de la pell (cos,
peus, mans i ulls) com de les vies respiratòries, per controlar situacions de risc, se n’ha elaborat un
annex específic (vegeu l’annex VIII).
Una altra característica del sector de la jardineria és el nombre de treballadors autònoms dedicats a
aquesta activitat. Cal recordar que a aquest col·lectiu de treballadors només els és d’aplicació la normativa laboral pel que fa a la coordinació d’activitats empresarials, recollida al Reial decret 171/2004,
de 30 de gener, pel qual es desplega l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials. Bàsicament, aquesta normativa implica l’obligació d’intercanviar informació entre el treballador autònom i el client sobre els riscos que puguin afectar l’activitat
en concret. En el cas dels tractaments de fitosanitaris, el Reial decret 1311/2012, d’ús sostenible, ja
incideix a bastament en l’aspecte de facilitar tota la informació dels tractaments a l’usuari del servei.
L’annex XV conté un seguit de recomanacions preventives generals a tenir en compte a l’hora de
realitzar tractaments fitosanitaris.
Per a més informació en prevenció de riscos laborals respecte d’aquest tema, podeu consultar els
documents següents:
• Evaluación del riesgo por exposición a productos fitosanitarios. INSST 2020
• FDN 16 Exposición a productos fitosanitarios durante su utilización
• Exposición laboral a productos fitosanitarios en función del equipo de aplicación. Seguridad y Salud en el Trabajo, núm. 62; 11-21
• Tratamientos plaguicidas en jardineria utilizando mochilas manuales: exposición a fitosanitarios. Ficha 14 de BASEQUIM. INSST
• Exposición a productos fitosanitarios durante su utilización. Pedro Delgado Cobos. INSST
• NTP 883 Productos fitosanitarios: medidas preventivas en los equipos de aplicación. Fernando Sanz Albert, Isaac Abril Muñoz; Pedro Delgado Cobos. INSST
• NTP 964. Carga física en jardinería: principales riesgos y sus consecuencias para la salud.
Silvia Nogareda Cuixart, Francisco Muñoz Gómez, i Lluís Torrentó i Costa. INSST.
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Tots els documents anteriors són disponibles a https://www.insst.es.
La Subdirecció General de Seguretat i Salut del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha editat nombroses publicacions relacionades amb la prevenció de riscos laborals
en el sector agrari, entre les quals cal destacar:
•
•
•
•
•
•

Riscos i mesures preventives en la manipulació de fitosanitaris
La prevenció de riscos laborals en el sector agrari
Prevenció de riscos en la maquinària agrícola
Normes de seguretat en l’ús d’equips agrícoles
Prevenció de riscos en l’ús de la motoserra
El treball en ambients calorosos.

Totes són disponibles a:
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/publicacions/sectors_activitats/agricultura.

3.6 Gestió dels envasos buits i restes de productes
per a usos no agraris
Els residus d’envasos estan regulats específicament per la Llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos, pel Reial decret 782/1998, pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i l’execució
de la Llei 11/1997, i pel Reial decret 1416/2001, sobre envasos de productes fitosanitaris.
La Llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos, especifica les diferents possibilitats de gestió dels
envasos buits: el sistema de dipòsit, devolució i retorn, i el sistema integrat de gestió (SIG); el sistema de gestió dels envasos buits al qual està sotmès cada envàs de producte fitosanitari és una
informació que obligatòriament ha de constar en l’etiqueta del producte.
Els envasos dels productes fitosanitaris autoritzats en l’àmbit de parcs i jardins segueixen el sistema
integrat de gestió, el qual es caracteritza per efectuar la recollida periòdica d’envasos usats i residus
d’envasos en punts prèviament establerts. Aquests SIG a Catalunya són autoritzats per l’Agència
de Residus.

Gestió dels envasos usats.
(foto: Jordi Giné).
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Des de l’any 2002, l’entitat gestora a Catalunya és SIGFITO Agroenvases. Els envasos gestionats
per aquest sistema duen un logotip identificador i són dipositats pels usuaris sense cap cost addicional en els punts de recollida, generalment cooperatives i distribuïdors de productes fitosanitaris.
L’usuari, un cop esgotat el producte, i, si s’escau, fet el triple esbandit, duu els envasos (ampolles,
garrafes, sacs, bidons, etc.), individualment o en bosses de 50-100 litres, al punt de recollida. Allí, es
preparen en big-bags i s’avisa l’empresa que té la concessió per a la seva gestió final.
El RD 1311/2012 estableix que, excepte en aquells casos en què els envasos estiguin adscrits a un
sistema específic de dipòsit, devolució i retorn:
a. Els envasos destinats a usuaris no professionals es dipositaran, una vegada buits, en els
contenidors corresponents del sistema integrat de gestió d’envasos per a l’àmbit urbà.
b. Els envasos destinats als usuaris professionals, una vegada buits, es mantindran conformement a l’article 41 del RD 1311/2012 i es dipositaran en els contenidors del sistema
integrat de gestió d’envasos industrials al qual estiguin adherits, si s’escau, o es lliuraran
en els punts previstos a aquest efecte per als residus d’envasos fitosanitaris d’ús agrícola.
En qualsevol dels dos casos, l’usuari professional durà un registre dels envasos lliurats al
sistema de gestió.
c. En els casos previstos en el punt b), les restes de productes fitosanitaris hauran de ser
lliurats a un gestor de residus autoritzat d’acord amb l’article 41 del RD 1311/2012, el qual
estableix que, un cop obert l’envàs, si no se’n consumeix tot el contingut, la resta s’haurà
de mantenir en l’envàs mateix, amb el tap tancat i l’etiqueta original íntegra i llegible.
Per saber on són ubicats els punts de recollida d’envasos buits, cal consultar la pàgina web de
l’Agència de Residus de Catalunya: http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/sistemes_integrats_de_gestio/envasos_fi- tosanitaris.
O a la pàgina de SIGFITO: http://sigfito.es
Cal tenir en compte que en cap cas no es poden dur envasos amb restes de productes fitosanitaris
als centres de recollida d’envasos buits, ni abandonar-los o cremar-los.

Logotip de SIGFITO.
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3.6.1 Gestió de les restes de brou de tractament
Atès que la millor gestió d’aquests residus és no produir-los, o com a mínim minimitzar-los, convé
seguir unes pautes de vigilància dels productes en estoc al magatzem propi i del dimensionament
correcte del brou del tractament a preparar, com, per exemple, ajustar la compra a les necessitats
de tractament. Contràriament, aquest sobrant es guardarà en un dipòsit i es durà a un gestor autoritzat per al seu tractament.
Les restes del brou de tractament són generades per un dimensionament erroni de la quantitat de
brou necessari per aplicar el tractament. Aquest excés, si no es pot utilitzar, s’ha de gestionar com
a residu especial.
Per conèixer les empreses que fan aquesta activitat, podeu consultar les adreces web indicades en
l’apartat anterior.

3.6.2 Gestió de les aigües de neteja de l’equip d’aplicació
Un cop finalitzada l’aplicació del producte fitosanitari, tant els dipòsits com les motxilles individuals
d’aplicació han de ser esbandits com a mínim tres vegades amb aigua neta.
L’esbandida i el dosatge de l’aigua de rentar es realitzaran guardant les mateixes mesures de seguretat que per a l’aplicació dels productes fitosanitaris.
També es rentaran tots aquells elements que hagin estat en contacte amb els productes fitosanitaris
(galledes, equips de protecció individual, equips i eines de treball, etc.), i mai no s’abocarà aquesta
aigua a la xarxa de clavegueram.
Els usuaris professionals podran triar d’entre les opcions següents:
a. Si fan el tractament dels efluents per si mateixos, han d’utilitzar algun dels sistemes autoritzats (pendent de publicació de Reial decret) i seguir en tot moment els criteris de la
Directiva CE/128/2009, d’ús sostenibles dels plaguicides. Per a més detalls, consulteu
l’annex VII d’aquesta disposició.
b. Lliurar els efluents a una entitat pública o privada de gestió de residus autoritzada.
c. Buidar i escampar els fons de cisterna a la parcel·la mateixa segons preveu l’article 39 a)
del RD 1311/2012, amb les condicions següents:
– Diluir el fons de cisterna amb com a mínim igual quantitat o 5 vegades el volum que
hagi quedat de remanent.
– L’escampat d’aquest fons de cisterna diluït es farà fins a buidar el pulveritzador sobre
la parcel·la a la qual s’acaba d’aplicar el producte.
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3.6.3 Gestió dels productes fitosanitaris obsolets
Els productes caducats, cancelats, prohibits o que ja no s’usen s’han d’eliminar com a residus especials i gestionar-los a través d’un gestor autoritzat de residus, amb la despesa corresponent a càrrec
de l’aplicador o manipulador.
En el cas de Catalunya, aquests gestors han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de
Residus de Catalunya que depèn de l’Agència de Residus de Catalunya per garantir que els residus
que reben aquestes instal·lacions es valoritzen o es tracten correctament d’acord amb la normativa,
de manera que se’n minimitzi l’impacte sobre la salut de les persones i sobre el medi ambient. Així
mateix, els aplicadors o manipuladors que portin residus d’aquest tipus al gestor han d’estar donats
d’alta prèviament al Registre General de Productors de Residus de Catalunya, que també depèn de
l’Agència de Residus de Catalunya.
En la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya http://residus.gencat.cat, es poden consultar les empreses que realitzen el tractament d’aquests tipus de residus, i també els centres que,
tot i que no fan directament el tractament, sí que assumeixen la gestió de recollida i transferència
d’aquests residus a un centre especialitzat.
D’acord amb el Reial decret 285/2021, els usuaris professionals i les empreses de tractament no
podran emmagatzemar productes fitosanitaris que:
• hagin estat retirats o cancel·lats pel Registre
• no estiguin autoritzats d’acord amb la normativa vigent.
Els productes fitosanitaris que compleixin alguna de les condicions anteriors s’han d’eliminar a través d’un gestor de residus, amb un marge d’un any o sis mesos si es tracta de residus perillosos.
Mentre aquests productes están a l’espera de ser gestionats, han d’estar marcats com a “producte
no apte per a la venda o l’ús” i estar separats de la resta de productes fitosanitaris.
És important estar atents a les estacions d’avisos fitosanitaris i a les indicacions del Servei de Sanitat Vegetal sobre la retirada de l’autorització de productes fitosanitaris i els seus terminis màxims
d’utilització per eliminar tot l’estoc abans que aquests terminis finalitzin.
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Guia per a la comunicació d’avisos
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fitosanitaris en espais verds

4.1 Introducció
Aquesta Guia pretén donar a conèixer Bones Pràctiques per informar i comunicar a la ciutadania els
avisos sobre tractaments fitosanitaris en espais verds.
Conté recomanacions extretes del Protocol d’avisos a la ciutadania sobre tractaments fitosanitaris
en espais verds, que té per objecte contribuir a millorar i generalitzar els avisos a la població en
general, vulnerable i sensible, i facilitar la tasca informativa a administracions i a usuaris/àries professionals i no professionals de productes fitosanitaris.
A més, la Generalitat de Catalunya ha elaborat un Pla per assolir l’ús sostenible dels productes
fitosanitaris que inclou un eix d’actuació sobre la Reducció del risc derivat de l’ús de productes
fitosanitaris en espais verds.

4.2 Definicions
• Avisos sobre tractaments fitosanitaris en espais verds: sistemes que permeten informar sobre els tractaments i comunicar avisos i altres actuacions fitosanitàries en espais
verds a fi de minimitzar exposicions accidentals, i possibilitar l’adopció de mesures de
precaució a la ciutadania.
• Grups vulnerables: persones a les quals s’ha de prestar una atenció especial a l’hora
d’avaluar els efectes aguts i crònics dels productes fitosanitaris en la salut, com ara les dones embarassades i en període d’alletament, els nascituri1, lactants i infants, les persones
d’edat avançada, treballadores i residents exposades a un alt grau de plaguicides durant
un llarg període de temps2 (especialment alguns/es residents rurals que viuen en zones
de cultiu3). També presenten vulnerablitat les persones amb discapacitats4, especialment
les que comporten dificultat per veure, llegir i/o comprendre cartells i altres tipus d’avisos.
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• Espais utilitzats per grups vulnerables: jardins existents en o al voltant dels recintes
d’escoles i llars d’infants, àrees de jocs infantils i centres d’assistència sanitària, incloses
les residències per a persones grans5.
• Població sensible als plaguicides: la que presenta una elevada susceptibilitat individual i afectacions en la salut relacionades amb l’exposició inhalatòria, dèrmica i/o oral fins
i tot a petites dosis de biocides i productes fitosanitaris. És el cas de les persones amb
síndromes de sensibilització central6 (sensibilitat química múltiple7, fibromiàlgia, síndrome
de fatiga crònica...) i altres patologies, les quals necessiten disposar d’avisos al més aviat possible per poder adoptar mesures especials de precaució i autoprotecció uns dies
abans, durant i després dels tractaments.

4.3 Mesures obligatòries per a administracions i usuaris/
àries professionals
El RD 1311/2012 estableix les obligacions d’informació següents a la ciutadania sobre els tractaments fitosanitaris en espais verds:
• L’Administració competent, tal com estableix l’article 49.9 a), en el termini màxim de 2 dies
comptats des de l’endemà d’una sol·licitud de tractament, ha d’informar el veïnat, directament o a través de l’empresa aplicadora, del lloc i la data de realització del tractament i la
identificació dels productes fitosanitaris a utilitzar a fi de possibilitar que disposi de prou
temps per adoptar les precaucions convenients8. Per tant, l’Administració o l’empresa aplicadora han d’informar el veïnat amb 7 dies hàbils d’antelació al tractament.
• L’Administració també ha de notificar al sol·licitant (de l’autorització del tractament) si en
el pla de treball, o per una altra informació, s’han apreciat indicis fonamentats de risc o
d’incompliment de l’article 49 del RD 1311/20129 determinants de l’adopció d’una resolució
denegatòria de la sol·licitud, als efectes que pugui esmenar els defectes o aportar informació. El sentit del silenci administratiu serà estimatori (en conseqüència, si en el termini
màxim de 2 dies comptats des de l’endemà de la sol·licitud o comunicació de tractament
l’Administració no dona cap resposta, es podrà dur a terme l’actuació fitosanitària).
• Els tractaments fitosanitaris previstos en espais utilitzats per grups vulnerables requereixen el coneixement previ de la direcció del centre afectat perquè pugui adoptar les
mesures preventives que escaiguin. El/la director/a del centre, amb com a mínim 48 hores
d’antelació al tractament, pot proposar justificadament una data o hora més apropiada10.
• Els/les agricultors/es han d’informar treballadors/es i terceres persones, mitjançant cartells o sistemes similars, quan s’hagin efectuat tractaments en finques no tancades que
confrontin vies o àrees públiques urbanes, o quan l’òrgan competent en determini la
necessitat segons l’extensió del tractament o toxicitat del producte aplicat11.
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A més, per a la informació i comunicació dels avisos, s’ha de tenir en compte la legislació vigent
sobre:
• Accessibilitat
• Protecció de dades personals.

4.4 Bones Pràctiques en la informació i comunicació
d’avisos
Per complir les disposicions del RD 1311/2012, en els darrers anys, administracions i usuaris/àries
professionals han implementat diferents estratègies per informar sobre els tractaments fitosanitaris
a aplicar.
Les Bones Pràctiques següents són recomanacions que pretenen unificar criteris, aclarir possibles
dubtes i aportar pautes per informar de la millor manera possible la ciutadania sobre qualsevol
actuació fitosanitària en espais verds. S’han elaborat a partir de la normativa vigent, l’anàlisi dels
avisos pioners fets per administracions i usuaris/àries professionals i les necessitats detectades en
diversos col·lectius vulnerables i sensibles als plaguicides.
Podeu consultar l’anàlisi detallada de la situació actual a Catalunya i exemples il·lustratius en el
Protocol d’avisos a la ciutadania sobre tractaments fitosanitaris en espais verds.

4.4.1 Bones Pràctiques a tenir en compte per administracions,
entitats promotores de tractaments, empreses aplicadores i
usuaris/àries professionals
4.4.1.1 Actuacions fitosanitàries a informar a la ciutadania
S’ha d’informar amb la màxima antelació possible sobre totes les actuacions fitosanitàries previstes
en espais verds de titularitat pública o privada utilitzats pel públic en general, fins i tot dels tractaments d’emergència i dels destinats al control de plagues de quarantena o altres plagues d’interès
social, encara que no calgui sol·licitar autorització a l’Administració competent.
Cal advertir sobre l’ús d’herbicides i de qualsevol altre producte fitosanitari químic o biològic mitjançant qualsevol tècnica d’aplicació (endoteràpia, inundació a la valona, polvorització...). També és
recomanable informar sobre l’aplicació de substàncies bàsiques i altres mitjans de defensa fitosanitària (nematodes, insectes útils...).
Les administracions han d’informar i comunicar els tractaments promoguts per qualsevol de les
seves àrees o serveis (medi ambient, parcs i jardins, manteniment de la via pública i de recintes
educatius, sanitaris, esportius, cementiris, zones industrials d’accés públic...) i per entitats alienes
en xarxes de serveis lineals (ferrocarrils i altres xarxes viàries, conducció d’aigua, línies elèctriques,
tallafocs...) dins del seu àmbit. Igualment, sobre els tractaments previstos en zones pròximes a l’entorn urbà, com ara masses forestals o altres.
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4.4.1.2 Pictograma de control fitosanitari en espais verds
S’ha dissenyat el pictograma següent a fi de disposar d’un element visual comú per millorar la identificació ciutadana dels avisos de tractaments a la vegetació i facilitar la comprensió a les persones
amb competències lectores insuficients o desconeixedores de la llengua dels avisos.

És recomanable incloure’l en tots els cartells i, sempre que sigui possible, en altres sistemes visuals
d’informació, comunicació i difusió d’avisos de tractaments fitosanitaris en espais verds de Catalunya. Vegeu-ne la ubicació en les modalitats de cartells del subapartat següent.
El Manual d’identificació visual corporativa, la marca a un color i la marca a tot color es poden consultar al mateix apartat de la pàgina web on es troba el Llibre Blanc en línia.

4.4.1.3 Eines principals per informar sobre els tractaments
i comunicar avisos
Cada Administració, entitat promotora dels tractaments, empresa aplicadora i/o usuari/ària professional podrà optar pels sistemes d’avisos més convenients segons els espais a tractar, la població
destinatària (vegeu l’annex XX), els recursos disponibles i d’altres condicionants.
És recomanable que les entitats titulars o gestores dels espais a tractar i/o promotores de les actuacions fitosanitàries indiquin en el seu lloc web els sistemes que utilitzin per informar sobre els
tractaments i comunicar avisos a la ciutadania.
A continuació, es descriuen les eines d’informació i comunicació més habituals:
A. Cartells
Els rètols o cartells són el principal instrument físic per informar sobre els tractaments en espais
verds i zones pròximes abans, durant i/o després de l’actuació fitosanitària. De vegades, són l’únic
tipus d’avís que veuen algunes persones grans, residents o transeünts.
S’han de penjar i despenjar en el moment adequat segons la seva finalitat. Vegeu davall les indicacions en cada modalitat de cartell.
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El seu disseny ha de ser diferent de la cartelleria emprada per a altres finalitats (en jardineria, obres
o altres actuacions). Han de tenir un fons llis i sense reflexos, i presentar un contrast màxim entre el
fons i els continguts (text i elements gràfics); preferentment, fons groc i continguts negres.
La mida dels caràcters per a cartells o fullets informatius a llegir a una distància màxima de 50 cm
ha de ser la següent12:
Mida dels caràcters segons la distància (≤ 50 cm) de la persona observadora
Distància (cm)

Mida mínima (cm)

Mida recomanable (cm)

≥5,00

0,7

14,0

4,00

5,6

11,0

3,00

4,2

8,4

2,00

2,8

5,6

1,00

1,4

2,8

0,50

0,7

1,4

La dimensió dels cartells ha de permetre la màxima visibilitat des de diferents angles d’observació:
DIN A3 o superior per a cartells a penjar en espais exteriors i pàrquings interiors, i DIN A4 o superior
en els destinats a espais interiors (tret dels pàrquings), porteries, vestíbuls de finques comunitàries,
accessos a habitatges...
La inclusió de codis QR en els cartells que informen sobre els tractaments previstos contribueix a
millorar la informació a la ciutadania. Convé ubicar-los sempre en el mateix lloc (vegeu models de
cartells).
• Codis QR estàndard: a la part inferior dels cartells, a prop de la cantonada esquerra.
• Codis QR destinats a persones amb discapacitat visual: a la part inferior dels cartells, a
prop de la cantonada dreta.
Aquests codis han de permetre consultar la informació completa del tractament i cal revisar-los
periòdicament per garantir que compleixin la seva funció.
a) Recomanacions
• Redacteu els cartells en la llengua pròpia, tot i que en barris o poblacions turístiques o
amb alt índex d’immigració es poden emprar cartells bilingües o multilingües (redacteu
cada avís en una única llengua, no barregeu diverses llengües en un mateix avís).
• Escriviu les dades manuscrites (dates, horari, nom del/s producte/s fitosanitari/s...) amb
lletra llegible i amb tinta permanent o per a usos exteriors (resistent a l’aigua, llum, vent,
temperatures extremes i fricció).
• Utilitzeu o fixeu-los sobre un material resistent; col·loqueu-los sobre un suport estable que
permeti una bona subjecció del cartell. Eviteu fixar-los a l’arbrat amb claus o brides.
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• En cas d’imprevistos, indiqueu el canvi de dades inicials al més aviat possible i de manera
entenedora.
b) Modalitats de cartells a utilitzar per administracions, entitats promotores i empreses de
tractaments
Tot seguit, es detallen quatre modalitats de cartells d’avisos de tractaments a la vegetació per utilitzar en diferents situacions. Més informació a l’annex XXII.
1. Cartell de senyalització in situ de la vegetació a tractar:
La seva finalitat és senyalitzar la vegetació i/o espai a tractar en el lloc on es farà l’actuació, i indicar
les dades bàsiques sobre el tractament i vies per obtenir informació addicional.
Podran tenir una part impresa i espai buit per emplenar amb les dades de cada tractament. Han de
permetre, si cal, fer-hi canvis de manera fàcil, i, si escau, indicar que s’ha actualitzat la informació.
És recomanable, tal com figura en els models, incloure-hi les dades següents: identificació (logo i/o
nom) de l’Administració, entitat promotora del tractament o empresa aplicadora; avís de tractament
a la vegetació13, pictograma de control fitosanitari, dates i horari de l’actuació, identificació del/s producte/s a utilitzar (nom comercial i número/s de registre fitosanitari), vies per obtenir més informació,
com es procedirà en cas d’imprevistos, codis QR (estàndard i per a persones amb baixa visió) i,
només en cas de risc de confusió, l’espècie vegetal objecte de tractament, o altres característiques
distintives. No cal anotar-hi l’adreça ni el nom de l’espai verd.
La ubicació recomanada és:
• al damunt o al voltant de la vegetació a tractar
• al principi, al final i en totes les interseccions de fileres d’arbrat viari on estigui prevista
l’aplicació fitosanitària
• en zones que no es poden delimitar (per exemple, a l’arbrat viari, o en tractaments herbicides en voreres i/o escocells): rètols informatius a la zona afectada pel tractament, amb
un mínim de 2 cartells, un a cada banda del carrer (entre trencalls), tan a prop com sigui
possible de la vegetació a tractar.
La senyalització de tractaments herbicides en escocells i/o voreres també es pot fer amb tanques o
piquetes informatives mòbils.
S’han de penjar 7 dies abans del tractament, excepte quan en aquest termini s’informi la ciutadania
mitjançant altres sistemes eficients. I, una vegada finalitzat el tractament, assecat/s el/s producte/s
aplicat/s i/o transcorregut el temps indicat en l’etiqueta i full de registre, es retiraran els cartells i els
seus elements de subjecció. S’ha d’evitar deixar-los penjats de manera prolongada.
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Model de cartell:

Espai per a la marca, logotip o
identificació de l’Administració,
entitat promotora del tractament,
o empresa aplicadora.

AVÍS

Tractament a la vegetació
Dates:

Horari:

Producte/s:

Més informació:

En cas de mal temps o imprevistos:

Espai per al codi
QR discapacitat
visual

Espai per al codi
QR estàndard

2. Cartell d’avís de tractaments en zones pròximes
El seu objecte és informar sobre els tractaments previstos en zones pròximes i indicar recomanacions destinades a la ciutadania.
Ha de contenir la informació següent: identificació de l’Administració (logo i/o nom), entitat promotora del tractament o empresa aplicadora; avís de tractament a la vegetació14, pictograma de control
fitosanitari, espai/s i vegetal/s a tractar, dates i horari de l’actuació, identificació del/s producte/s a
utilitzar (nom comercial i número/s de registre fitosanitari), recomanacions a la ciutadania (vegeu
més avall), vies per obtenir més informació, com es procedirà en cas d’imprevistos i codis QR (estàndard i per a persones amb baixa visió). Cal evitar la repetició de dades com ara el nom de la
població (si apareix en el logo o identificació de l’entitat responsable del tractament, no cal tornar-la
a esmentar).
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Es recomana ubicar-los en emplaçaments visibles:
• Transitats pel veïnat, vianants, circumstants...: accessos i perímetre de l’espai o recinte a
tractar, places i/o carrers adjacents, plafons informatius, equipaments públics, parades de
transport públic, establiments comercials, bústies pluridomiciliàries...
• Freqüentats per persones usuàries de l’espai o recinte: porteries d’habitatges, vestíbuls de
finques comunitàries, altres portes d’accés, recepció, espais comuns, pàrquing, ascensor...
Aquesta modalitat de cartell també es pot imprimir i distribuir en les bústies de finques pròximes a
les zones a tractar.
Quan l’única via d’informació sobre els tractaments siguin els cartells, s’hauran de penjar amb 7
dies d’antelació, però la seva col·locació es podrà demorar quan una setmana abans del tractament
s’informi la ciutadania per altres vies eficients esmentades en aquest apartat 4.4.1.3.
Una vegada finallitzat el tractament, es poden mantenir penjats uns dies més, sobretot quan continguin recomanacions a la ciutadania per a després dels tractaments. Poden ser enretirats per la
brigada de jardineria.
Mesures a recomanar a la ciutadania
No es tracta de les mesures que conté el Pla de treball i que ha d’adoptar l’empresa aplicadora o
usuari/ària professional, sinó de recomanacions destinades a la ciutadania per reduir l’exposició a
productes fitosanitaris i/o els seus residus, i que caldrà adaptar a cada cas. En són exemples:
• Abans del tractament a la vegetació:
– Tanqueu portes i finestres, i enretireu roba, objectes i animals.
– Cobriu pous, piscines i basses.
– Colliu o protegiu plantes i fruits comestibles.
– Aparqueu els vehicles en un lloc protegit o apartat dels espais a tractar.
– Resguardeu objectes, joguines i mobiliari exterior.
– Apagueu els sistemes de ventilació amb aportació d’aire de l’exterior.
• Durant el tractament:
– Respecteu les senyalitzacions.
– Romaneu lluny de l’àrea de tractament.
– Vetlleu perquè infants i mascotes es mantinguin allunyats de la vegetació en tractament.
– Mantingueu apagats els equips de ventilació pròxims al tractament.
– Trieu espais alternatius per passejar, jugar, fer esport, esbarjo de mascotes…
– Eviteu transitar per la zona amb vehicles descoberts (patinets, bicicletes, escúters,
motos, busos turístics, tractors…).
– Circuleu per la zona amb les finestres tancades.
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• Després del tractament:
– Espereu a accedir a l’espai verd tractat fins que s’hi autoritzi la reentrada.
– Eviteu la proximitat i contacte amb vegetals recentment tractats.
– Vetlleu perquè infants i mascotes no entrin en contacte amb vegetals recentment tractats.
– Recordeu que no s’han de consumir vegetals (fruits, fulles, flors...) dels espais verds públics (en poblacions amb ordenances o altres normatives que en prohibeixin el consum).
– Netegeu objectes i mobiliari en el supòsit de no haver-los protegit.
Model de cartell:

Espai per a la marca, logotip o
identificació de l’Administració,
entitat promotora del tractament,
o empresa aplicadora.

AVÍS

Tractament a la vegetació
Espai/s i
vegetals
a tractar:
Dates:
Horari:
Producte/s:

Recomanacions a la ciutadania:

Més informació:

En cas de mal temps o imprevistos:

Espai per al codi
QR discapacitat
visual

Espai per al codi
QR estàndard

3. Cartell informatiu durant l’execució dels treballs fitosanitaris
El seu propòsit consisteix a advertir dels treballs en curs i indicar com ha de procedir la ciutadania
per evitar exposicions durant i el temps necessari posterior al tractament.
Hauria de contenir la informació següent: identificació (logo i/o nom) de l’Administració, entitat promotora del tractament o empresa aplicadora, avís de tractament a la vegetació en curs, pictograma
de control fitosanitari i indicacions.
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Les indicacions a la ciutadania podran variar segons el tractament i espais a tractar. Entre altres,
podran ser:
– Eviteu accedir a l’àrea de tractament.
– Eviteu apropar-vos a l’equip de tractament.
– Seguiu les indicacions dels responsables del tractament.
– Respecteu els cartells i altres senyals d’advertència.
S’hauran de situar en totes les entrades i sortides de jardins, àrees tancades i/o obertes delimitades, i també dins el parc o jardí i/o delimitant àrees de tractament. La seva ubicació i mida han de
permetre una adequada visualització a vianants i conductors/es de vehicles des de certa distància.
Aquests cartells i altres senyals d’alerta visuals, acústics i/o tàctils, tanques, piquetes informatives
mòbils... s’han de col·locar just abans de començar el tractament, s’han de mantenir durant l’execució dels treballs fitosanitaris i s’han d’enretirar un cop finalitzat el tractament.
Model de cartell:

Espai per a la marca, logotip o
identificació de l’Administració,
entitat promotora del tractament,
o empresa aplicadora.

AVÍS

Tractament a la vegetació
en curs
No accediu a la zona
dels tractaments.
No aparqueu a prop dels
accessos ni de la vegetació
a tractar.
Seguiu les indicacions
dels responsables del
tractament.
Respecteu la senyalització.
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4. Cartell per evitar el contacte i/o consum de vegetació tractada
Té per objecte advertir que s’ha aplicat un tractament fitosanitari (també en aplicacions amb endoteràpia) en uns vegetals concrets, i donar instruccions per evitar l’exposició per contacte i/o via oral.
Ha de ser diferent dels col·locats prèviament per advertir sobre els tractaments a la vegetació.
Haurà de contenir la informació següent: identificació (logo i/o nom) de l’Administració, entitat promotora del tractament o empresa aplicadora; avís vegetació tractada amb productes fitosanitaris,
pictograma de control fitosanitari i indicacions per a la ciutadania (no toqueu ni/o ingeriu).
S’ha d’ubicar a sobre o tan a prop com sigui possible dels vegetals tractats. En el cas que resulti
difícil identificar la vegetació que no s’ha de tocar ni/o ingerir, s’hi haurà de fer constar el nom, preferentment comú.
Convé dur un registre amb les dates de col·locació i data i responsables de la seva retirada (brigada de jardineria de l’Administració, usuari/ària professional o empresa aplicadora). Es penjarà, si
escau, després d’acabar el tractament, i es despenjarà en la data prevista per a la seva retirada.
Model de cartell:

Espai per a la marca, logotip o
identificació de l’Administració,
entitat promotora del tractament,
o empresa aplicadora.

AVÍS

Vegetació tractada amb
productes fitosanitaris.

No toqueu
ni ingeriu.

Les recomanacions podran ser: “no toqueu”, “no ingeriu”, “no toqueu ni ingeriu”, o d’altres similars.
En àrees recreatives (piscines, gespa, camps i àrees esportives…), a més, s’haurà d’indicar en el
cartell el període de temps durant el qual s’evitarà l’accés a la zona afectada per evitar el risc per
contacte.
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Exemples:
– No accediu a l’espai tractat fins... (data)
– Eviteu el contacte amb la vegetació tractada fins... (data)
B. Pàgines web
Les pàgines web de les administracions són el principal sistema d’informació digital sobre les actuacions en espais verds. Permeten publicar les dades completes de tots els avisos de tractaments,
informar amb 7 dies d’antelació i oferir canals per a la sol·licitud i/o subscripció a avisos de futures
actuacions fitosanitàries.
El nom de la secció web d’avisos de tractaments fitosanitaris ha de tenir la mateixa denominació que
els cartells d’informació a la ciutadania: “Avisos de tractaments a la vegetació”.
Convé publicar els avisos a Medi Ambient, Espais Verds, Parcs i Jardins o similars, i, de manera
addicional, en les seccions genèriques d’Avisos, Alertes, Incidències, Notícies, Actualitat… La ruta
d’accés ha de ser simple i rápida, des del cercador del lloc web i des d’Internet.
a) Recomanacions
• Mostreu i expliqueu la funció del pictograma d’avisos de tractaments a la vegetació a fi de
contribuir a la seva identificació i reconeixement en cartells i altres avisos per part de la
ciutadania.
• Indiqueu els sistemes que s’utilitzaran per informar sobre els tractaments, comunicar i fer
difusió dels avisos, i a través de quin/s mitjà/ans donareu a conèixer la informació amb
l’antelació establerta per la normativa vigent.
• Oferiu una o més vies per a la subscripció o sol·licitud d’avisos de tractaments fitosanitaris.
Prioritzeu sistemes senzills per a la ciutadania (formularis, altes a butlletins, enviament de
correus electrònics...) que no requereixin instal·lar aplicacions en els seus dispositius ni
donar més dades personals de les estrictament necessàries.
• Redacteu els avisos de tractaments segons els criteris de la Lectura Fàcil (vegeu l’annex
XVIII).
• En el cas d’indicar les dates dels tractaments sobre un calendari, assenyaleu-hi tots els
dies amb aplicació de productes fitosanitaris:
– Data de realització, quan el tractament comenci i acabi el mateix dia
– Data inicial i final, quan siguin diferents, com els que comencen la nit d’un dia i acaben
la matinada de l’endemà
– Data inicial, data final i la resta de dies de tractament, per exemple en el cas d’actuacions setmanals, quinzenals...
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• En tractaments programats per a diversos dies o setmanes, establiu un sistema d’informació periòdic (idealment diari) a la ciutadania sobre els tractaments ja finalitzats i les dates
d’execució.
• Proporcioneu materials divulgatius o enllaços amb informació entenedora per al cultiu
sostenible d’horts privats i/o urbans i jardins domèstics. Recomaneu d’advertir el veïnat
amb antelació en cas d’haver-hi d’aplicar productes fitosanitaris. Vegeu la pàgina web
de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària de la Generalitat de Catalunya sobre Els
horts urbans d’autoconsum https://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/consells_sobre_seguretat_alimentaria/menja-fruita-i-verdura-amb-seguretat/els-horts-urbans,
que
conté, entre d’altres, la recomanació (en el punt 4) d’advertir el veïnat sobre els tractaments.
• Recordeu periòdicament la normativa local relativa als espais verds d’ús públic (respectar
la vegetació, no tocar, collir flors, fruits, arrels, plantes…), i indiqueu que no s’han de consumir fruits ni altres parts de vegetals tractats.
• Publiqueu cada any en la secció d’avisos de tractaments a la vegetació la data inicial i final
del període obligatori en què cal mantenir els terrenys i solars no edificats nets o lliures de
vegetals per mantenir-los en bon estat de salubritat i prevenir incendis.
• Faciliteu a usuaris/àries professionals i empreses aplicadores:
– Instruccions, formulari i/o dades de contacte de l’òrgan competent, o adreça de correu
electrònic a la qual fer arribar les sol·licituds d’autorització i comunicacions de tractaments fitosanitaris.
– Indicacions relatives als avisos de tractaments fitosanitaris: obligació d’informar (llevat
que ho faci l’Administració), sistemes d’informació al veïnat (cartells, fullets informatius...) i per a la comunicació d’avisos a la ciutadania i a diferents col·lectius (població
vulnerable, sensible, amb discapacitats...).
– Vies per obtenir, si cal, el llistat de col·lectius vulnerables i sensibles a informar abans
dels tractaments.
• Indiqueu el telèfon de l’Institut Nacional de Toxicologia: 915 620 420, amb atenció les 24
hores del dia.
• Manteniu accessible la informació relativa a tractaments històrics.
b) Dades sobre el tractament que haurien de contenir els avisos web
La secció web d’avisos de tractaments a la vegetació ha de contenir la informació completa de cada
actuació fitosanitària i de les eventuals incidències. Les dades a proporcionar a la ciutadania són:
a) Identificació de l’entitat responsable dels tractaments: logo i/o nom de l’Administració, l’entitat promotora (titular, gestora...) dels tractaments o l’empresa aplicadora.
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b) Pictograma de control fitosanitari, comú per a tot l’àmbit autonòmic.
c) Tipus d’avís: tractament a la vegetació.
d) Denominació de l’espai verd: nom oficial i, si escau, nom popular, i/o adreça.
e) Vegetació a tractar: preferiblement amb el nom comú, si en té.
f) Objecte del tractament: control d’una plaga o malaltia, d’herbes no desitjades…
g) Data/es del tractament: completes, amb dia de la setmana, dia, mes i any. Vegeu l’annex
XVIII.
h) Horari/s: inicial i final. Vegeu l’annex XVIII.
i) Identificació del/s producte/s fitosanitaris, substàncies bàsiques, altres mitjans de defensa
fitosanitària (nematodes, insectes útils...):
•
•
•
•

Acció: insecticida, fungicida, herbicida…
Nom/s comercial/s.
Matèria/es activa/es, concentració i coformulants.
Número/s de registre del/s producte/s fitosanitari/s, especialment en productes comercials amb una denominació comuna d’un producte de referència (amb número de registre genèric i comú per a productes fitosanitaris amb diverses denominacions).
• Resolucions (vegeu punt 2.1.3) dels productes a aplicar o, en el seu defecte, altra documentació tècnica disponible (darrera versió publicada), o enllaços als seus continguts.
j) Sistema o tècnica d’aplicació dels productes fitosanitaris: endoteràpia, inundació, polvorització...
k) Recomanacions destinades a la ciutadania: mesures que podrà adoptar la ciutadania.
Vegeu pàgines 129 i 130.
l) Identificació de l’empresa aplicadora, si escau: nom.
m) Imprevistos: què passarà amb el tractament previst, i com s’informarà dels canvis.
C. Comunicacions electròniques i missatges de text
Són sistemes d’informació que permeten comunicar els avisos de tractaments i les incidències de
manera ràpida, econòmica i eficient a múltiples contactes.
Els avisos enviats a través de comunicacions electròniques (correus o butlletins electrònics) podran
incloure les dades completes del tractament (les mateixes que apareixen en l’avís de la pàgina web),
mentre que els missatges de text només inclouen informació resumida.
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Les dades mínimes recomanables per a missatges de text són: identificació de l’Administració, entitat promotora i/o empresa aplicadora, tipus d’avís, pictograma de control fitosanitari si escau, espai
i/o vegetació a tractar, dates, horari i producte/s a utilitzar, i enllaç a l’avís de la pàgina web o altres
vies per ampliar informació. Si és possible enviar imatges, es podrà optar per la d’un cartel amb
recomanacions, el codi QR…
Cal fer les adaptacions pertinents en les comunicacions a destinataris/àries amb necessitats comunicatives especials (vegeu l’annex XIX). Segons el cas, els avisos es podran comunicar pel canal
visual (text, fotografia de cartells amb recomanacions...) o sonor (missatge de veu).
Les comunicacions electròniques tenen un caràcter més formal que els missatges de text o de veu.
En les comunicacions destinades a la ciutadania, no s’ha d’enviar el Pla de treball ni el Document
d’assessorament. Tampoc les imatges del/s carnet/s d’usuaris/àries professionals d’aplicadors/es,
perquè contenen dades personals i fotografies.
És possible optimitzar el temps de dedicació amb l’elaboració prèvia de plantilles per a la comunicació d’avisos i la preparació de grups de destinataris/àries d’avisos de tractaments.
a) Recomanacions
• En comunicacions a grups o massives:
– A fi de protegir la privacitat de les comunicacions i les dades de les persones destinatàries, envieu:
• Els correus i/o butlletins electrònics en còpia oculta
• Els missatges de text/veu a llistes de difusió
– Valoreu la conveniència d’enviar avisos unidireccionals, sense opció a resposta.
• Informeu sobre tots els tractaments i també sobre les incidències que comportin canvis en
les dates, horari, producte/s, tècnica d’aplicació… respecte de la programació inicial.
• Acompanyeu els avisos destinats a responsables de l’Administració promotora dels tractaments, a altres entitats i referents de diversos col·lectius amb recomanacions i/o instruccions sobre les accions que hauran de dur a terme per reduir el risc d’exposició del personal
i/o del col·lectiu informat. Vegeu l’annex XXI.
• Utilitzeu llistes de comprovació o checklists abans de l’enviament d’avisos.
b) Destinataris/àries dels avisos
Les comunicacions electròniques i/o els missatges de text (o en formats alternatius) amb avisos de
tractaments a la vegetació s’han d’adreçar tant a la ciutadania com a l’Administració, en primer lloc
als col·lectius prioritaris i en segon terme a la població en general.
Els avisos destinats als col·lectius prioritaris (veïnat, la població vulnerable i sensible i les persones subscriptores i/o sol·licitants d’avisos) s’han d’enviar amb la máxima antelació possible, com a
mínim 7 dies abans de l’inici dels tractaments, a fi que puguin adoptar les mesures de precaució
necessàries.
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Igualment, diverses àrees i serveis de l’Administració han de rebre els avisos al més aviat possible
per planificar tasques i advertir el personal i d’altres col·lectius.
Col·lectius prioritaris

Població en general

Veïnat i associacions de veïns/es de zones
pròximes als tractaments.
Biblioteques, centres cívics i altres
equipaments públics.

Població vulnerable:

• Direcció d’espais educatius (llars d’infants,
escoles...) i sanitaris (CAP, hospitals, residències geriàtriques...) i responsables de
la gestió i el manteniment d’àrees de jocs
infantils, utilitzats per grups vulnerables.

Ciutadania

• Col·lectius i/o persones amb diversitat fun-

cional o amb discapacitats, especialment
les que limitin la visió, lectura i comprensió
de cartells i altres modalitats d’avisos.

Referents d’entitats de població sensible als
plaguicides.

Persones nouvingudes amb desconeixement de la llengua dels avisos
de tractament a la vegetació.
Establiments pròxims a les zones a
tractar com ara comerços, farmàcies, clíniques veterinàries....
Entitats de protecció i defensa dels
animals, de tinença d’animals domèstics i similars.
Altres que es consideri oportú.

Subscriptors/es i sol·licitants de comunicacions d’avisos.
Àrees i/o serveis de l’Administració titular o
gestora dels espais verds, o promotora dels
tractaments:
Administracions veïnes, sobretot quan
àrees a tractar (jardineria, neteja i/o manteni- s’hagin de tractar espais verds pròxims
o limítrofs, perquè puguin informar-ne o
ment de la via pública, transport públic...)
Que intervenen en el circuit d’avisos de trac- fer-ne difusió.
taments fitosanitaris: Salut, Comunicació,
Agents Rurals, Mossos d’Esquadra i/o
Oficines i Punts d’Informació a la CiutadaSEPRONA en cas de possible afectania...
ció a determinades espècies protegiServei de Prevenció de Riscos Laborals.
des (flora, fauna).
Guàrdia Urbana.
Coneixedores d’actes o activitats educatives, socials, esportives... programades per
diferents entitats en espais verds.

• Amb personal que realitzi tasques en les

Administració

•

•
•
•

D. Xarxes socials i altres canals de difusió
Són sistemes que permeten fer una difusió massiva i ràpida dels avisos entre diversos segments
de població. Inclouen les xarxes socials utilitzades per l’Administració o altres entitats responsables
dels tractaments, i també els mitjans de comunicació locals (premsa, ràdio i/o televisió).
Els avisos en les xarxes socials i mitjans de comunicació solen proporcionar les dades bàsiques de
l’actuació fitosanitària i vies per obtenir més informació.
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En les xarxes socials, es recomana facilitar les dades següents segons la modalitat d’avís:
• Text: identificació de l’Administració, entitat promotora i/o empresa aplicadora, tipus d’avís,
denominació de l’espai verd i/o vegetació a tractar, data/es, horari, identificació del/s producte/s i vies per obtenir més informació.
• Imatges: cartell amb recomanacions a la ciutadania, codi/s QR (estàndard i per a discapacitat visual), captura de pantalla de l’avís complet de la pàgina web…
En els mitjans de comunicació, s’hauria d’indicar com a minim l’espai a tractar, dates i productes a
utilitzar i diferents canals (presencial, digital, telefònic) per ampliar la informació. A la premsa, en
ocasions, és possible publicar les dades completes de l’avís. A la televisió, a més de cartells, es pot
mostrar el codi QR i el pictograma de control fitosanitari per contribuir a millorar la seva identificació
per la ciutadana.
a) Recomanacions
• Indiqueu en quines xarxes i/o mitjans de comunicació publiqueu els avisos.
• Feu difusió dels avisos a través de diverses xarxes i/o mitjans de comunicació de manera
simultània.

4.4.1.4 Dades mínimes recomanades en els principals sistemes d’avisos
La infomació mínima sobre els tractaments que haurien de contenir les eines informatives anteriorment descrites es recull en el quadre següent:
Dades mínimes recomanades en els principals sistemes d’avisos
Cartells
In situ

En zones
pròximes

Treballs
en curs

Evitar
consum/
contacte

Pàgina
web

Comunic.
electròn.

Missatges
text

Xarxes
socials
(text)

Identificació (logo i/o nom) de
l’Administració, l’entitat promotora i/o l’empresa aplicadora

x

x

x

x

x

x

x

x

Tipus d’avís

x

x

x

x

x

x

x

x

Pictograma de control
fitosanitari

x

x

x

x

x

Paràmetres

Denominació de l’espai verd

x

x

x

x

x

(1)

x

x

x

x

x

x

x

Data/es

x

x

x

x

x

x

Horari/s

x

x

x

x

x

x

Identificació del/s producte/s

x

x

x

x

x

x

Vegetació a tractar
Objecte del tractament

138

Núm. registre producte
fitosanitari

x

x

Sistema o tècnica d’aplicació
Recomanacions per a la
ciutadania

x

Indicacions a la ciutadania

x

Identificació empresa
aplicadora
Més informació

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Imprevistos

x

x

Codis QR

x

x

(1)

x

x

x

x

x

x

x

x

Indiqueu la vegetació a tractar en el cas de possible confusió.

4.4.1.5 Procés per a la informació i comunicació d’avisos a la ciutadania
A continuació, s’indiquen les fases i la seqüència d’accions recomanades:
A. Documentació
1. Preparació i, si escau, tramitació de la documentació pertinent
• Prepareu la documentació necessària amb prou antelació.
• Les empreses obligades a sol·licitar l’autorització o presentar la comunicació de tractaments a l’Administració, feu arribar dins del termini legal el/s document/s d’assessorament, el pla de treball i, si escau, el/s contracte/s al servei competent, i utilitzeu el/s canal/s
expressament habilitats per a la seva tramitació.
• Si cal, abans d’establir les dates i els horaris definitius d’actuacions fitosanitàries en o al
voltant d’espais utilitzats per grups vulnerables, pacteu amb la direcció o responsables de
la seva gestió el moment idoni per aplicar els tractaments a fi d’evitar canvis de darrera
hora en la programació inicial. Recordeu, però, que poden proposar justificadament un
canvi de data o d’hora fins a les 48 hores prèvies al tractament, i, en cas d’acceptar-lo,
haureu d’informar-ne la ciutadania per les vies habituals.
2. Gestió/valoració i/o eventual resolució per l’Administració competent de sol·licituds d’autorització i/o comunicacions de tractaments
• Expliqueu prèviament al personal administratiu el procediment a seguir (servei destinatari,
termini d’enviament…) amb les notificacions electròniques que continguin comunicacions
i/o sol·licituds d’autoritzacions de tractaments fitosanitaris.
• Activeu el protocol d’avisos a la ciutadania a partir del moment en què disposeu de la documentació necessària (redactada per personal tècnic de l’Administració, per empreses o
professionals externs).
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• Respecteu el termini legal per valorar la documentació de les sol·licituds o comunicacions
de tractaments, adoptar la resolució i notificar resolucions denegatòries i, eventualment,
les autoritzacions de tractaments.
• En les resolucions estimatòries, incloeu les obligacions i Bones Pràctiques en matèria
d’informació de tractaments a la ciutadania.
• El silenci administratiu en el termini màxim de dos dies hàbils comptats des de l’endemà
de la recepció de la sol·licitud implica l’autorització del tractament sol·licitat en els termes
indicats en la documentació presentada.
• Planifiqueu les tasques dels serveis i personal que intervinguin en el circuit d’avisos de
manera que permetin informar amb prou antelació, especialment a grups vulnerables i
sensibles, a la població sol·licitant o subscrita a les comunicacions d’avisos de tractaments i a la resta de la ciutadania.
B. Avisos previs al tractament
3. Redacció i preparació de diversos tipus d’avisos
Una vegada decidit o autoritzat el tractament:
• Escolliu el/s sistema/es d’avisos més adient/s segons la finalitat de cada avís, les característiques dels espais a tractar, la població destinatària i els recursos disponibles, i prioritzeu els que comportin menys despesa econòmica i menys temps de dedicació.
• Redacteu a partir de les dades del Pla de treball el contingut dels avisos, de manera planera i entenedora (vegeu l’annex XVIII), per a diversos mitjans (cartells, web, comunicacions
electròniques, missatges de text, xarxes....) i amb estratègies alternatives per a ciutadans/
es amb necessitats comunicatives especials (vegeu l’annex XIX i l’annex XX); calculeu el
nombre i la modalitat de cartells, fulls informatius o altres tipus d’avisos que caldrà, i feu
arribar els textos i les indicacions sobre els tipus d’avisos a utilitzar als serveis responsables de la seva informació, comunicació i difusió.
• Si el document d’assessorament indica que hi ha un risc per contacte o consum dels vegetals a tractar, caldria preveure en el Pla de treball que, un cop finalitzat el tractament, es
pengin cartells informatius per evitar el contacte amb la vegetació tractada i/o consum de
fruits o altres òrgans de la planta. En cas de risc de confusió, indiqueu el nom comú del/s
vegetal/s en el cartell. Porteu un registre amb les dates i el/s servei/s o persones responsables de la seva col·locació i retirada, i feu-los arribar la informació al més aviat possible
perquè puguin planificar la seva feina.
• Sempre que sigui possible, informeu sobre els tractaments de manera simultània a través
de diversos canals (visual, auditiu...), vies (presencial, virtual, telefònica...) i mitjans (cartells, plafons, pàgina web...).
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4. Informació i comunicació a col·lectius prioritaris
Doneu a conèixer els avisos de tractaments als col·lectius prioritaris i a la població sol·licitant o
subscrita a les comunicacions d’avisos de tractaments:
• Informeu el veïnat d’habitatges i finques pròximes al/s tractament/s previst/os mitjançant:
– Cartells in situ i/o al votant de la vegetació a tractar
– Cartells d’avís de tractaments en zones pròximes, amb recomanacions a la ciutadania,
en:
• porteries d’habitatges, vestíbuls, bústies, pàrquings...
• places, plafons informatius, a prop d’equipaments públics, de parades de transports públics, establiments comercials, bústies pluridomiciliàries...
– Altres sistemes d’informació que considereu oportú.
• Envieu comunicacions electròniques (correus o butlletins), missatges de text o, si escau,
altres sistemes alternatius de comunicació amb les indicacions escaients (vegeu l’annex
XXI) a:
– Associacions de veïns/es de la zona a tractar.
– La direcció d’espais utilitzats per grups vulnerables (llars d’infants, escoles, centres
sanitaris, residències de gent gran, responsables d’àrees de joc infantils...).
– El/la referent d’associacions o altres entitats de persones sensibles als plaguicides
(amb sensibilitat química múltiple, fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica, càncer...).
– El/la referent d’entitats de persones amb discapacitats que comportin dificultats en la
visió, lectura i/o comprensió dels avisos.
– La població sol·licitant o subscrita a les comunicacions d’avisos.
– Àrees i/o serveis de l’Administració titular o gestora dels espais verds, o promotora dels
tractaments (vegeu pàgina 137)
5. Informació i comunicació d’avisos a la població en general
• Publiqueu la informació sobre els tractaments en la pàgina web i, si escau, en altres mitjans (bans municipals, plafons informatius...).
• Comuniqueu els tractaments a la resta de contactes pendents d’avisar.
• Feu difusió dels avisos mitjançant les xarxes socials i, si escau, mitjans de comunicació
locals (premsa, ràdio i/o televisió).
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C. Tractament fitosanitari
6. Senyalització i cartells per evitar l’accés als espais a tractar
• Abans de començar el tractament, col·loqueu cartells i altres elements de senyalització
(visual, acústica, tàctil) per evitar l’accés de la ciutadania durant l’execució dels treballs
fitosanitaris.
7. Execució dels treballs fitosanitaris
• Mentre tingui lloc l’aplicació del tractament, manteniu col·locats i operatius els cartells i
altres elements de senyalització per evitar l’accés.
8. Retirada de la senyalització i cartells
• Una vegada finalitzada l’actuació fitosanitària i transcorregut el temps necessari, enretireu
la senyalització i els cartells del tractament en curs i els cartells penjats in situ.
• Els cartells d’avís de tractaments en zones pròximes, si contenen recomanacions a la
ciutadania per a després dels tractaments, els podeu deixar penjats uns dies més.
D. Avisos posteriors al tractament
9. Col·locació, si escau, de cartells per evitar el contacte i/o consum de vegetació tractada
• Quan s’indiqui en el Pla de treball, col·loqueu nous cartells per protegir la citudania de
possibles exposicions per contacte o via oral.
• Preneu nota de la data en què s’hauran de despenjar i comuniqueu-la al servei responsable perquè, una vegada transcorregut el temps necessari, els enretiri.
10. Retirada de cartells
• Despengeu i enretireu els cartells en la data establerta.
E. Incidències
En cas d’incidències abans, durant o després del tractament que comportin canvis (de dates, horari
o tècnica d’aplicació, del/s producte/s a utilitzar...) respecte a l’avís inicial, caldrà tornar a preparar o
refer els avisos (punt 3) i informar i comunicar als col·lectius prioritaris (4) i a la població en general
(5) pels mateixos canals utilitzats per informar sobre el tractament inicial. A continuació, s’haurà de
fer el tractament (6, 7, 8) i després col·locar, si escau, cartells per evitar el contacte i/o consum de
vegetació tractada (9).
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4.4.1.6 Resum de les fases i accions en la informació i comunicació d’avisos
El quadre següent resumeix les fases i accions recomanades en la informació i comunicació d’avisos:
Informació i comunicació a la ciutadania
d’avisos de tractaments fitosanitaris en espais verds
Fases
Documentació

Accions
Preparació i, si escau, tramitació de la documentació pertinent (document/s d’assessorament, pla de treball, contracte/s...).
Gestió/valoració i/o eventual resolució de sol·licituds d’autorització i/o comunicacions de tractaments per part de l’Administració competent.
Redacció i preparació de diversos tipus d’avisos.

Avisos previs
al tractament

Informació i comunicació a col·lectius prioritaris (veïnat, població vulnerable i
sensible i subscriptors/es i sol·licitants d’avisos, Administració) mitjançant la col·
locació de cartells in situ i/o cartells en zones pròximes als tractaments, correus
i/o butlletins electrònics, missatges de text...
Informació i comunicació d’avisos a la població en general a través de la pàgina
web, plafons informatius, xarxes socials, mitjans de comunicació locals... i enviament de comunicacions electròniques, missatges de text, etc. a destinataris/
àries pendents d’avisar.
Col·locació de cartells i altres elements de senyalització per evitar l’accés als
espais a tractar.

Tractament
fitosanitari

Avisos posteriors
al tractament

Execució dels treballs fitosanitaris.
Retirada de la senyalització de tractament en curs, dels cartells penjats in situ i
dels cartells col·locats en zones pròximes, tot i que aquests últims es poden deixar penjats més dies si contenen recomanacions a la ciutadania per a després
dels tractaments.
Col·locació, si escau, de cartells per evitar el contacte i/o consum de vegetals
tractats.
Retirada dels cartells una vegada transcorregut el temps necessari.
Preparació o modificació dels avisos.
Informació i comunicació als col·lectius prioritaris.

Incidències

Informació i comunicació a la població en general.
Tractament.
Col·locació, si escau, de cartells posteriors al tractament.
Retirada, si escau, de cartells posteriors al tractament.

4.4.1.7 Planificació de les tasques a fer
Cal organitzar bé les tasques de cadascuna de les àrees, els serveis i les persones implicades
en les diferents fases del procés d’avisos, planificar el temps a dedicar a cada acció i preveure la
possibilitat d’incidències que obliguin a modificar la previsió inicial del tractament i a reprogramar
l’actuació fitosanitària.
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Seguidament, es mostra un cronograma per facilitar la planificació de les tasques d’informació i
comunicació d’avisos:
Cronograma per a la planificació de les tasques d’informació i comunicació d’avisos
Dies hàbils
Tasques

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

?

Preparació i, si escau, tramitació de la documentació
pertinent (document/s d’assessorament, pla de treball,
contracte/s...)
Gestió/valoració de la documentació i resolució, si escau
Redacció i preparació de diversos tipus d’avisos
Informació i comunicació a col·lectius prioritaris
Informació i comunicació d’avisos a població en general
Senyalització per evitar l’accés als espais a tractar
Tractament: execució dels treballs fitosanitaris
Retirada de senyalització i cartells
Col·locació, si escau, de cartells per evitar el contacte i
consum de vegetació tractada
Retirada de cartells per evitar contacte i consum vegetals

4.4.2 Bones Pràctiques per a usuaris/àries no professionals
La normativa vigent no obliga els/les usuaris/àries de productes fitosanitaris d’ús domèstic o no
professional a advertir sobre els tractaments en espais d’ús i accés privat o veïnal. Tanmateix, és
recomanable informar prèviament el veïnat, a través de cartells o altres mitjans, perquè pugui adoptar mesures de precaució abans d’aplicar productes fitosanitaris (incloent herbicides) en:
• Jardins domèstics15 privats d’ús particular.
• Horts familiars en què es cultiva un petit nombre de diferents hortalisses o fruits per a
l’aprofitament familiar o veïnal, dins o fora del recinte d’un jardí domèstic.
• Horts urbans.
• Solars urbans no edificats, que cal desbrossar i conservar lliures de vegetació alta que pugui ocasionar un incendi16, terrenys erms o altres espais destinats a usos privats diferents
de la producció agrària professional.
Convé col·locar els cartells en emplaçaments visibles i transitats per les persones usuàries i veïnes.
Recomanacions:
– Llegiu bé les instruccions, adopteu les mesures d’autoprotecció indicades en l’envàs i advertiu el veïnat amb cartells o altres sistemes abans d’utilitzar els productes fitosanitaris.
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– Apliqueu els productes fitosanitaris només en els espais d’ús privat autoritzats. No els
apliqueu fora del recinte privat, ni a la vorera, atès que la seva gestió i manteniment corresponen a l’Administració competent.
– Tingueu cura de les condicions meteorològiques en el moment de l’aplicació dels productes (vegeu pàgina 74).
– Si sou usuaris/àries d’un hort urbà municipal, actueu conforme a les ordenances en la gestió de plagues, malalties i herbes no desitjades. Podeu trobar recomanacions interessants
en el document Els horts d’autoconsum.17
Model de cartell per a usuaris/àries de productes fitosanitaris d’ús domèstic o no professional:

AVÍS

Tractament
a la vegetació

Espai/s i
vegetals
a tractar:

Dates:
Horari:
Producte/s:

Contacte / més informació:

• Espai/s i vegetals a tractar: nom o adreça, població, número o ubicació de la parcel·la...
• Dates: dia de la semana, dia, mes i any
• Horari: hora inicial i final aproximades, moment del dia (matí, tarda, vespre...)
• Producte/s: nom comercial, número de registre fitosanitari i acció (herbicida, insecticida, fungicida...)
• Contacte / més informació: nom, adreça, telèfon, correu electrònic...
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Notes del capítol IV

1

Éssers humans concebuts, però encara no nascuts.

2

Reglament 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre, relatiu a la
comercialització de productes fitosanitaris, article 3.14.

3

Resolució del Parlament Europeu, de 12 de febrer de 2019, sobre l’aplicació de la Directiva
2009/128/CE relativa a l’ús sostenible dels productes fitosanitaris, Recomanació 62. https://
www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0082_ES.html.

4

Guia de gestió integrada de plagues de parcs i jardins del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació (2020), apartat 4.5.6 Mitigación del riesgo para las personas (pàgina 44).
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/parquesyjardines_tcm30542251.pdf.

5

RD 1311/2012, article 46.1 a) 2n c).

6

https://canalsalut.gencat.cat/ca/actualitat/campanyes/campanya-les-sindromes-de-sensibilitzacio-central.

7

Codi T78.40 de la CIM-10-ES.

8

RD 1311/2012, article 49.9 a).
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9

Relatiu als Condicionaments generals per als usos professionals no agraris.

10 RD 1311/2012, article 50.2.
11 RD1311/2012, article 35.2.
12 Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats, article 41.
13 S’ha considerat que “avís de tractament a la vegetació” és més entenedor per a la ciutadania que “avís de tractament fitosanitari”.
14 Vegeu la nota 13.
15 RD 1311/2012, article 46.1 d).
16 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, article 189, i Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme, article 29.
17 Com recomana l’Agència de Seguretat Alimentària de la Generalitat de Catalunya en la
infografia Els horts urbans d’autoconsum (apartat 4, sobre productes fitosanitaris).
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Annexos

Annex I
Llista de les espècies vegetals
més freqüents als parcs i jardins,
i principals organismes nocius
que les poden afectar

ORGANISMES NOCIUS QUE PODEN AFECTAR ARBRES,
ARBUSTS I PLANTES DE JARDÍ A CATALUNYA
Nota = en els noms científics dels arbres i dels organismes nocius, sp. indica que se’n desconeix
l’espècie i spp. indica que hi ha diverses espècies afectades o que afecten

Arbres

Plagues polífagues

Nom comú

Nom científic

Metcalfa
Alzinoi

Metcalfa pruinosa
Armillaria mellea

Perforador

Xylosandrus compactus

Bernat marró marbrejat

Halyomorpha halys

CONÍFERES
Defoliadors
Thaumetopoea pityocampa

Processionària
Cedrus spp.
Cedres

Xucladors
Cedrobium laportei

Pugons

Cinara cedri

Fongs
Negre / fumagina

1
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Xucladors

Cupressàcies
Cupressus spp.,
Thujas spp.,
Chamaecyparis spp.

Pugó

Cinara cupressi

Cotxinilles

Carulaspis (=Diaspis) visci

Cotonet

Planococcus citri

Perforadors
Phloesinus spp.

Corcs dels brots
Fongs
Xancre del xiprer

Seiridium (=Corineum) cardinale

Assecada de fulles i branquillons

Pestalotiopsis funerea

Podridura d’arrels

Phytophthora spp.

Negre / fumagina

1

Defoliadors
Thaumetopoea pityocampa

Processionària
Xucladors
Pugó

Cinara (=Lachnus) pini

Pugó cotonós

Pineus pini
Leucaspis pini
Matsucoccus feytaudi

Cotxinilles
Pinus spp.
Pins

Matsucoccus pini
Paleococcus fuscipennis

Perforadors
Ips sexdentatus
Tomicus (=Blastophagus) piniperda

Corcs (fam. escolítids)

Tomicus (=Blastophagus) destruens
Rhyacionia buoliana

Minadora de brots
Fongs

Taxus baccata
Teix

Assecada de brots

Sirococcus conigeus
Sphaeropsis sapinea (=Diplodia pinea)

Assecada d’acícules

Thiryopsis halepensis

Negre / fumagina

1

Cotxinilla cotonosa

Chloropulvinaria (=Pulvinaria) floccifera

FRONDOSES
Albizia julibrissin
Acàcia taperera

Xucladors
Cotonet

Planococcus citri

Psil·la

Acizzia jamatonica
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Xucladors
Cercis siliquastrum
Arbre de l’amor

Psylla (=Cacopsylla) pulchella

Psil·la
Fongs

Septoria siliquastri o Septoria cercidis

Fongs de fulles i brots
Aesculus hippocastanum
Castanyer d’Índia
Catalpa bignonioides
Catalpa

Perforadors
Cameraria ohridella

Minador de la fulla
Fongs

Guignardia aesculi

Antracnosi
Xucladors

Aphis gossypii

Pugó
Xucladors

Toxoptera aurantii
Aphis gossypii

Pugons

Myzus persicae
Aphis citricola (=spiraecola)

Citrus spp.
Cítrics

Mosca blanca

Aleurothrixus floccosus

Psil·la africana

Trioza erytrae

Cotonet

Planococcus citri

Cotonet de les Valls

Delottococcus aberiae

Caparreta de l’olivera

Saissetia oleae

Caparreta japonesa

Unaspis yanonensis

Caparreta blanca

Ceroplastes spp.

Cotxinilla acanalada

Icerya purchasi
Lepidosaphes beckii

Serpetes

Lepidosaphes gloverii

Perforadors
Phyllocnistis citrella

Minadora de fulles
Fongs
Assecada

Phytophthora citrophtora

Assecada de puntes

Colletotrichum spp.
Apiosporum spp.

Negretes / fumagines

Limacinia spp.

Xucladors
Eucalyptus spp.
Eucaliptus

Glycaspis brimblecombei

Psil·la

Leptocybe invasa

Formadors d’agalles

Ophelimus maskelli
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Xucladors
Ficus spp.
Ficus

Trips

Hercinothrips femoralis

Fulles plegades

Gynaikothrips ficorum

Psil·la cotonosa

Macrohomotoma gladiata

Defoliadors
Abraxas pantaria

Eruga del freixe
Fraxinus spp.
Freixes

Perforadors
Hylesinus fraxini, Hylesinus vanus
Xucladors
Eriòfids (agalles a les flors)

Aceria (=Eriophyes) fraxinivorus

Xucladors
Laurus nobilis
Llorer

Psil·la

Trioza alacris

Cotxinilles

Protopulvinaria pyriformis Aonidia lauri

Fongs
Negre / fumagina

1

Xucladors

Morus spp.
Moreres

Poll blanc

Pseudaulacaspis pentagona

Cotonet

Planococcus citri

Barrinadors / perforadors
Xylotrechus chinensis
Fongs
Fusarium lateritium (=Gibberella baccata)

Assecada
Bacteris

Pseudomonas syringae pv. mori

Tuberculosi
Xucladors

Saissetia oleae

Caparreta de l’olivera
Perforadors

Phloeotribus scarabeoides

Assecabrots
Olea europaea
Olivera

Fongs
Ull de gall

Cycloconium oleaginum
(=Spilocaea oleagina)

Negre / fumagina

Capnodium elaeophilum

Assecada de branques
Verticil·losi

Verticillium dahliae

Bacteris
Xylella fastidiosa
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Xucladors
Pugons que fan agalles
a les fulles
Ulmus spp.
Oms

Eriosoma spp.
Tetraneura ulmi

Defoliadors
Galerucella (=Xanthogaleruca) luteola

Galeruca de l’om
Perforadors

Scolytus spp.

Escolítids de l’om
Fongs

Ceratocystis (=Ophiostoma) ulmi

Grafiosi de l’om
Xucladors
Cotxinilla vermella palmeres

Phoenicococcus marlatti

Cotxinilla del baladre

Aspidiotus nerii

Perforadors
Arecaceae
Palmeres

Eruga de la palmera

Paysandisia archon

Morrut

Rhynchophorus ferrugineus

Fongs
Esgrogueïment / podridura

Thielaviopsis paradoxa

Fusariosi

Fusarium spp.

Esgrogueïment palmera canària

Fusarium oxysporum f.sp. canariensis

Podridura rosa

Gliocladium vermoeseni

Fals rovell

Graphiola phoenicis

Xucladors

Platanus spp.
Plàtans

Tigre

Corythuca ciliata

Xinxa

Belonochilus numenius

Fongs
Cendrosa

Microsphaera platani

Assecada

Splachnonema platani (Massaria sp.)

Antracnosi del plàtan

Discula veneta (=Gnomonia veneta,
Discula platani, Apiognomonia veneta,
Gloesporium nervisequum)
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Defoliadors
Eruga defoliadora

Leucoma salicis

Crisomèlid dels pollancres

Melasoma (=Chrysomela) populi

Xucladors
Pugó del tronc, pugó llanut

Phloemyzus passerinii

Serpeta dels pollancres

Lepidosaphis ulmi

Pugons que fan agalles a les
fulles

Pemphigus spp.

Perforadors
Populus sp.
Pollancre

Paranthrene tabaniformis

Erugues perforadores

Sesia apiformes
Cryptorynchus lapathi

Corc del pollancre
Fongs
Defoliació

Drepanopeziza punctiformis
(=Marsonina brunnea)

Rovell

Melampsora allii-populina

Venturia populina
Dothichiza populea

Fongs de tronc

Cytospora chrysosperma
(=Valsa sordida)

Xucladors

Prunus spp.
Pruneres i cirerers

Pugó

Phorodon humuli

Poll de San José

Quadraspidiotus perniciosus

Psil·la

Psylla sp.

Fongs
Stigmina carpophila
(=Clasterosporium carpophilum)

Perdigonat, clivellat
Xucladors
Pyrus calleryana
Perera de flor

Tigre de la perera

Stephanitis pyri

Pugons

Aphis pomi I Dysaphis pyri

Fongs
Podosphaera leucothrica

Cendrosa
Chitalpa
tashkentensis
Quitalpa

Xucladors
Aphis gossypii

Pugó
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Defoliadors
Tòrtrix d’alzines i roures

Tortrix viridana

Eruga peluda

Lymantria dispar

Eruga defoliadora

Catocala spp.

Xucladors
Kermes (=Kermococcus) vermilio

Caparreta o vermelló
Quercus spp.
Roures i alzines

Perforadors
Perforador de branques
(alzines i sureres)
(“fogonazo”)

Coraebus florentinus

Perforador dels troncs

Cerambyx cerdo mirbecki

Formadors d’agalles en roures

Andricus spp. i altres

Formadors d’agalles en alzines

Cecidomia (=Dryomia) lichensteini

Fongs
Oïdi

Uncinula, Erysiphe i altres

Assecada de brots i branques

Botryosphaeria stevensii

Defoliadors
Salix spp.
Salzes

Eruga defoliadora

Leucoma salicis

Galeruca del salze

Galerucella lineola

Teranyina, cucafilosa

Yponemeuta spp

Xucladors
Eriophyes ilicis

Àcars
Xucladors
Tilia spp.
Til·lers / tells

Pugó til·ler

Eucallipterus tiliae

Àcars

Eotetranychus tiliarum

Fongs
Apiognomonia tiliae

Antracnosi
Xucladors
Tamarix spp.
Tamarius

Aphis frangulae gossypii
Brachyunguis harmalae

Pugons

Toxoptera aurantii
Tipuana tipu
Tipuana
Jacaranda
mimosifolia
Xicranda
1

Xucladors
Pugó

Aphis craccivora

Psil·la

Platycorypha nigrivirga

Xucladors
Aphis citricola (=spiraecola)

Pugons

Aphis fabae

Inclou els fongs següents: Capnodium sp., Cladosporium sp., Antennariella sp., Alternaria sp., Torula sp., Aureobasidium sp.
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Arbusts i plantes
Acanthus spp.
Acants
Fatsia japonica
Aràlia del Japó
Lagerstroemia indica
Arbre de Júpiter

Nom comú
Perforadors

Spodoptera littoralis

Forats a les fulles
Xucladors
Pugó negre

Aphis fabae

Cotxinilla

Protopulvinaria pyriformis

Fongs
Erysiphe lagestroemia, Phyllactinia sp.
Myzocallis sp.

Cendrosa

Agave spp. i gèneres
afins
Atzavares

Perforadors

Arbutus unedo
Arboç

Xucladors

Phyllostachys spp.
Bambús

Nom científic

Morrut negre de l’atzavara

Scyphophorus acupunctatus
Aphis fabae

Pugó negre
Xucladors

Takecallis spp.

Pugons

Melanaphis bambusae

Xucladors

Nerium oleander
Baladre

Pugó groc del baladre

Aphis nerii

Pugó negre

Aphis fabae

Cotxinilla del baladre

Aspidiotus nerii

Bacteris
Pseudomonas syringae savastanoi pv.
nerii

Bacteris

Xylella fastidiosa

Xucladors
Berberis spp.
Bèrberis

Liosomaphis berberedis

Pugó
Fongs

Microsphaera barberedis

Cendrosa
Xucladors

Aphis fabae
Bougainvillea spp.
Buguenvíl·lea

Buxus sempervirens
Boix

Aphis citricola (=spiraecola)

Pugons

Myzus persicae
Aphis craccivora

Cotxinilla de la buguenvíl·lea

Phenacoccus peruvianus

Cotxinilla cotonosa

Chloropulvinaria (=Pulvinaria) floccifera

Defoliadors
Cydalima perspectalis

Papallona del boix
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Fongs
Camellia japonica
Camèlia

Colletotrichum gloeosporioides

Antracnosis
Xucladors

Chloropulvinaria (=Pulvinaria) floccifera

Cotxinilla cotonosa
Escallonia spp.
Escal·lònia

Xucladors
Ceroplastes spp.

Caparreta blanca
Xucladors

Euonymus spp.
Evònim

Pugó negre

Aphis fabae

Cotxinilla de l’evònim

Unaspis euonymi

Fongs
Microsphaera euonymi-japonici

Cendrosa
Retama monosperma
Ginestera blanca

Xucladors
Aphis craccivora

Pugó negre
Perforadors

Pelargonium spp.
Geranis

Cacyreus marshalii

Barrinador
Fongs

Puccinia pelargonii-zonalis

Rovell
Xucladors

Aphis hederae

Pugó negre
Hedera spp.
Heures

Fongs
Colletotrichum trichellum

Antracnosi
Bacteris

Xanthomonas campestris pv hederae

Assecada de fulles
Hibiscus spp.
Hibiscs

Xucladors

Punica granatum
Magraner

Xucladors

Viburnum tinus i
Viburnum spp. Marfull
i viburns

Aphis gossypii

Pugó

Aphis gossypii

Pugó
Xucladors
Pugó verd

Aphis citricola (=spiraecola)

Pugó negre

Aphis fabae

Trips dels hivernacles

Heliothrips haemorrhoidalis

Xucladors
Pittosporum spp.
Pitòspor

Polygala myrtifolia
Poligala

Aphis fabae

Pugons

Aphis citricola (=spiraecola)

Cotxinilla cotonosa

Chloropulvinaria (=Pulvinaria) floccifera

Cotxinilla acanalada

Icerya purchasi

Bacteri
Xylella fastidiosa
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Xucladors
Pyracantha spp.
Piracant

Aphis fabae

Pugons

Aphis citricola (=spiraecola)

Bacteri
Erwinia amylovora
Xucladors
Aphis fabae
Macrosiphum rosae

Pugons

Chaetosiphon sp.
Rhodobium porosum

Defoliadors
Rosa spp.
Rosers

Arge spp.

Falsa eruga del roser
Fongs
Cendrosa

Sphaerotheca pannosa var. rosae

Rovell

Phragmidium tuberculatum

Antracnosi / taca negra

Diplocarpon rosae
Leptosphaeria coniothyrium

Podridura / florit / botritis

Atriplex halimus
Salat blanc

Coniothyrium wernsdorffiae
Botrytis cinerea
(=Botryotinia fuckeliana)

Defoliadors
Monoxia obesula

Escarabat del salat
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Gespes

Nom comú

Nom científic

Defoliadors
Clapes que es recuperen

Spodoptera littoralis

Cucs verds o grisos

Agriotis sp.

Perforadors
Grillotalpa grillotalpa

Grill talp
Mort de plàntules

Otiorhynchus sulcatus
Sphenophorus sp.

Cucs blancs

Típula paludosa
Fongs
Fusarium culmorum

Del coll d’arrels

Phytium spp. i altres fongs
Puccinia spp.

Rovell

Uromyces spp.

Cendrosa

Erysiphe graminis

Antracnosi

Colletotrichum graminicola

Rizoctonia

Rhizoctonia solani

Dòlar

Sclerotinia homeocarpa

Taca seca

Basidiomicetos

Piriculària

Pyricularia grisea

Helmintosporium

Drechslera spp.
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Annex II
Legislació que regula la protecció de
la fauna en la lluita contra vertebrats

1. LEGISLACIÓ ESTATAL
Llei 42/2007, del patrimoni natural i la biodiversitat
Aquesta Llei regula la garantia de conservació de les espècies autòctones silvestres. Com a norma
general, estableix “la prohibición de dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a
los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico, siempre
que a las especies no les sea de aplicación regulación específica sobre montes, caza, agricultura,
pesca continental y pesca marítima. De este modo, en el caso de animales, se continúa el concepto
de “todas las especies están protegidas, aunque algunas se pueden explotar””.
En els articles 52 al 56 estan les espècies amenaçades i en l’article 61 les que es consideren espècies invasores:
• Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d’espècies
silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d’espècies amenaçades.
BOE 46, de 23.2.2011.
• Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies
exòtiques invasores.
2. LEGISLACIÓ DE CATALUNYA
a. Decret legislatiu 2/2008: aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals (DOGC
5113, de 17.4.2008).”
L’article 3 defineix els tipus de animals: “Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen aquesta
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consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre
producte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.
b) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la
llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes d’aquesta Llei, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.
c) Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol, i les que hi hivernen o hi són de pas. També
comprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.
d) Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries de
fora de l’Estat espanyol.
e) Animal de companyia exòtic: animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera
individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.
f) Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a
la convivència amb les persones.
g) Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni
duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora.
També tenen la consideració d’abandonats els casos establerts per l’article 17.3.
h) Animal salvatge urbà: animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les
persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i pertany a les espècies següents:
colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), espècies de fauna salvatge no autòctona i d’altres que s’han de
determinar per via reglamentària.”
I) Article 9 Control de poblacions animals
“Es poden fer controls específics de poblacions d’animals considerats perjudicials o
nocius, sempre que no es tracti d’exemplars d’espècies protegides. Les pràctiques
destinades a la protecció de les collites no han d’implicar en cap cas la destrucció en
massa d’animals no nocius ni d’exemplars d’espècies protegides. Això no obstant, el
departament competent en matèria de medi ambient pot autoritzar motivadament i de
manera excepcional la captura o el control d’exemplars d’espècies protegides quan no
hi ha cap altre mètode per evitar-ne els danys.”
En tot cas, parlem de poblacions de animals considerants “perjudicials o nocius”, terme
que no apareix en el capítol de definicions (article 3).
b. EXOCAT 2012. Es defineixen les espècies exòtiques
Projecte EXOCAT 2012. Autors: Jara Andreu, Joan Pino, Corina Basnou, Moisès Guardiola i J. Luis Ordóñez (CREAF).
163

5. Annex II. Legislació que regula la protecció de la fauna en la lluita contra vertebrats

Fa un llistat amb les 939 espècies exòtiques, de les quals 10 són mamífers; les rates i els
ratolins no es consideren espècies “exòtiques no invasores”.
3. LEGISLACIÓ D’EUROPA
a) Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural d’Europa (Conveni
de Berna). 19.9.1979.
b) Xarxa Natura 2000
c) Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre, relativa a
la conservació de les aus silvestres.
d) Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la
fauna i la flora silvestres.
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Annex III
Llistat de plagues de quarantena
a la UE

PLAGUES DE QUARANTENA PRESENTS AL TERRITORI DE LA UE
(actualitzat al desembre de 2021)
A. Bacteris
• Clavibacter sepedonicus
• Ralstonia solanacearum
• Xylella fastidiosa
B. Fongs i oomicets
• Ceratocystis platani
• Fusarium circinatum
• Geosmithia morbida
• Synchytrium endobioticum
C. Insectes i àcars
• Aleurocanthus spiniferus
• Anoplophora chinensis
• Anoplophora glabripennis
• Aromia bungii
• Pityophthorus juglandis
• Popillia japonica
• Toxoptera citricida
• Trioza erytreae
D. Mol·luscs
• Pomacea sp
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E. Nematodes
• Bursaphelenchus xylophilus
• Globodera pallida
• Globodera rostochiensis
• Meloidogyne chitwoodi
• Meloidogyne fallax
F. Virus, viroides i fitoplasmes
• Grapevine flavescence dorée phytoplasma
• Tomato leaf curl New Delhi virus
Nota: els vegetals hoste d’Erwinia amylovora (foc bacterià) han de dur per entrar i circular per Catalunya el Passaport fitosanitari ZP (zona protegida), excepte a les comarques lleidatanes següents:
Segrià, Noguera, Garrigues, Pla d’Urgell i Urgell, que no estan considerades zona protegida.
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Annex IV
Llindars de tractaments fitosanitaris:
model de control de plagues
en espais verds

Nivell de plaga
– Nivell 0: No es troba presència de la plaga o solament es troben restes de la plaga.
– Nivell 1: S’observa presència de la plaga en alguns brots o fulles.
– Nivell 2: S’observen petites colònies disperses.
– Nivell 3: S’observa presència de colònies mitjanes o grans en la major part de la zona
observada.
– Nivell 4: Colònies grans en la major part de la zona o amb presència evident de danys
específics de la plaga.
Presència d’insectes auxiliars
– Nivell 0: No detectem presència d’auxiliars.
– Nivell A: Presència d’auxiliars.
– Nivell B: Presència abundant d’auxiliars.
– Nivell C: Presència molt abundant d’auxiliars diversos.
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ESTRATÈGIA DE CONTROL
Nivell de plaga

Presència d’auxiliars
Nivell 0

Nivell A

Nivell B

Nivell C

Nivell 0

No actuar o actuar preventivament amb mètodes biològics. Neteja de melasses o
negreta.

Nivell 1

No actuar o fer ús de mitjans culturals

Plagues estratègies
R
Nivell 2

Ús de mitjans
culturals o tractament (depèn de
la plaga)

Mantenir vigilància o tractar

Mantenir vigilància

Tractar

Tractar amb productes respectuosos envers la
fauna auxiliar

Valorar la necessitat o no de
tractar

No tractar,
preparar-se per
netejar-ne els
efectes (melassa,
negreta)

Tractar

Tractar amb productes respectuosos envers la
fauna auxiliar

Tractar amb productes respectuosos envers la
fauna auxiliar o
no fer-ho

Netejar-ne els
efectes (melassa,
negreta)

Plagues estratègies
RiK
Nivell 3

Plagues estratègies
RiK
Nivell 4

Estratègies contra plagues:
R: plagues explosives amb creixement exponencial (p. ex., pugons), K: plagues amb creixement
lineal no explosiu (p. ex., Metcalfa).
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Annex V
Elecció d’espècies per a arbrat urbà

Criteris d’elecció de l’espècie
L’elecció d’espècie vegetal i varietat ha d’estudiar i, si escau, resoldre els possibles condicionaments
absoluts i relatius que poguessin aparèixer. Aquests condicionaments es poden determinar després
d’una visió atenta de les necessitats de les espècies i de la seva adequació a les dades ecofisiològiques de la zona de plantació (clima, substrat, resistència a la sequera, a la contaminació, etc.) i les
característiques intrínseques del lloc (orientació de la vorera, zona de gual, tipus d’escocell, etc.).
Biodiversitat
Els perjudicis que ocasiona la falta de biodiversitat (fins i tot pot parlar-se de monocultiu) genera un
determinat nombre de problemes, dels quals podem destacar-ne tres:
1. La presència d’alguna malaltia seriosa que afecti una determinada espècie (grafiosi, antracnosi, etc.) pot afectar greument el paisatge urbà.
2. La manca de biodiversitat en les espècies vegetals als espais urbans incrementa els
problemes d’al·lèrgies, que s’agreugen en confluir una elevada concentració de pol·len
d’una espècie determinada en un interval de temps molt breu, però tenint clar que això no
garanteix que les persones susceptibles no acabin presentant al·lèrgia envers qualsevol
altra espècie de substitució.
3. Afavorir la biodiversitat de la fauna en els ambients urbans.
En la pràctica, hauríem de fixar uns objectius mínims que ha de complir la planta a seleccionar i la
plantació:
– Resisteix sense ferides ni altres danys el clima del lloc de plantació (malalties abiòtiques:
temperatura i humitat).
– Suporta la contaminació de la ciutat.
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– S’adapta al tipus de sòl existent sense minvaments en el seu creixement i desenvolupament.
– Sobreviu en els escocells tradicionals (ocupació de planta micorrizada).
– Manca de paràsits perillosos coneguts (plagues i malalties).
– El port de l’arbre adult s’adapta perfectament al lloc de plantació (carrer, plaça, passeig,
glorieta, bulevard...) i a l’amplada de la vorera.
– Admet bé la poda (sense danys irreparables després dels possibles escurçats cap a façanes, fanals, etc.); si no ho fa, es plantarà a llocs on no calgui.
– Tanca bé les ferides accidentals; els arbres han d’estar protegits en zones d’aparcament
o quan es facin obres per evitar ferides innecesàries.
– S’ha de respectar al màxim el marc de plantació.
– Proporciona una ombra adequada.
– Presenta una textura interessant.
– Posseeix alguna característica estètica singular: port, flors, fulles, fruits, escorça, etc.
– No és planta problemàtica: ni al·lergènica, ni produeix rebuig (olors dolentes, embruta,
etc.), ni és invasiva.
D’altra banda, el plec de condicions que acompanya la seva compra al viver ha de marcar línies
clares (poda de formació de l’espècie o la necessària per al lloc de plantació, gemma apical intacta,
peus masculins en el cas de plantes dioiques, etc.).
Cal incloure també un plec de manteniment i conservació que cobreixi les contingències futures
sense alterar els criteris fonamentals pels quals va ser seleccionat (poda de manteniment específica, labors culturals necessàries, etc.).
Per obtenir més informació, podeu veure la Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: arbrat
viari: http://www.diba.cat/llibreria/pdf/fullejar/51423_fullejar.pdf.
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Annex VI
Etiquetatge dels productes fitosanitaris

L’etiqueta és un document que obligatòriament acompanya els envasos dels productes fitosanitaris,
i té com a objectiu informar l’usuari sobre les característiques del producte, les aplicacions autoritzades i les mesures que cal adoptar per optimitzar la seva eficàcia i evitar que de la seva aplicació
es derivin danys per a la salut dels aplicadors, els consumidors dels vegetals, el medi ambient o els
vegetals tractats mateixos.
L’etiqueta ha de contenir com a mínim el que preveuen el Reglament (CE) 1272/2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i preparats perillosos (CLP), i el Reglament (UE)
547/2011, pel qual s’aplica el Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i el Consell pel que
fa als requisits d’etiquetage dels productes fitosanitaris.
La seva lectura és imprescindible per als distribuïdors i usuaris de productes fitosanitaris. La informació i les recomanacions se solen facilitar en tres àrees ben definides:
Àrea d’informació sobre riscs
– Informació sobre la perillositat per a les persones i el medi ambient:
a)
b)
c)
d)

Pictogrames de peril
Paraules d’advertència
Indicacions de peril
Consells de prudència

Telèfons dels serveis toxicològics d’urgència.
– Informació sobre la gestió de l’envàs buit:
Indicacions de l’obligatorietat per part de l’usuari de dur a terme una gestió correcta de l’envàs, bé
sigui lliurant-lo als punts de recollida designats o retornant-lo al punt de venda del producte, i indi172

cant en el cas de productes líquids, miscibles o emulsionables en aigua l’obligatorietat de fer el triple
esbandit i d’abocar les aigües al tanc de polvorització.
Àrea de registre
– Nom comercial.
– Composició: nom i contingut de les substàncies actives.
– Nom i contingut de les altres substàncies perilloses que acompanyen la substància activa
(coformulants, etc.).
– Contingut net en producte fitosanitari, expressat en unitats legals de mesurament.
– Número d’inscripció en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris.
– Número i data del lot de fabricació.
– Nom, domicili i telèfon del/de la responsable del preparat.
– Tipus d’acció i formulació.
– Data de caducitat (només quan en condicions normals d’emmagatzematge el període de
conservació del producte sigui inferior a dos anys).
– La indicació de classes de usuaris, com ara profesionals o no profesionals.
Àrea d’utilització
– Àmbits d’utilització del producte.
– Cultiu i plagues per als quals està autoritzat.
– Dosis i èpoques d’aplicació.
– Termini entre aplicacions.
– Termini de seguretat (dies que han de transcórrer entre el tractament i la collita o entrada
de bestiar).
– Interval de reentrada.
– Instruccions per a la seva utilització.
– Recomanacions, incompatibilitats i riscs de fitotoxicitat, si n’hi hagués.
La normativa actual és el Reglament CE 1272/2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de
substàncies i preparats perillosos, conegut com a Reglament CLP.
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Annex VII
Manteniment i regulació
de l’equip d’aplicació

Manteniment de l’equip d’aplicació
El primer pas per disposar d’equips d’aplicació en estat de funcionament correcte és adquirir equips
amb bon disseny. Aquests equips faciliten el seu manteniment, tenen una vida útil més llarga i redueixen el risc d’avaries a curt i llarg termini.
Els fabricants de maquinària de tractament, juntament amb l’equip, subministraran un manual per al
seu manteniment correcte. Per tant, caldrà seguir-ne les indicacions. No obstant això, a continuació,
es presenten les operacions de manteniment bàsiques a realitzar:
•
•
•
•

Rentar l’equip interiorment i exteriorment amb aigua després de cada tractament.
Rentar els filtres en cada tractament.
Greixar articulacions i elements mòbils.
Rentar l’equip a fons un cop a l’any, amb aigua a pressió a contracorrent.

Entre tots els elements que constitueixen els equips d’aplicació, n’hi ha alguns sotmesos a majors
esforços i desgast, i, per tant, hauran de ser controlats i substituïts més sovint. A continuació, se’n
presenten els més significatius:
• Broquets: la seva vida és limitada i depèn de molts factors (qualitat del broquet, pressió
de treball habitual, solubilitat dels agroquímics utilitzats, duresa de l’aigua), per la qual
cosa és difícil marcar períodes de substitució. Un broquet ha de ser substituït quan es
comprova que el cabal mesurat amb una gerra graduada s’allunya en més d’un 10% del
cabal indicat pel fabricant.
• Manòmetre: la seva vida també és limitada. Es recomana realitzar una contrastació
anual per un taller o bé quan s’han detectat pujades accidentals de pressió per sobre
del rang de lectura.
• Filtres: la seva vida depèn de la freqüència de rentat. Hauran de ser substituïts quan
presentin deformacions o orificis en la malla. Cal parar especialment atenció al bon
estat de les juntes corresponents.
• Conduccions: hauran de ser substituïdes quan comencin a presentar clivellat.
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La taula següent, a mode de resum, recull les operacions que cal realitzar en cadascun dels elements dels equips de tractament per mantenir-los a punt.
ELEMENTS

OPERACIONS QUE CAL REALITZAR

MOMENT

DIPÒSIT

Netejar amb aigua a pressió l’exterior i l’interior del dipòsit.
Substituir, si cal, el tub transparent de l’indicador de nivell. Si
és necessari, caldrà afegir detergent (1-2%).

En finalitzar el
dia o canviar de
producte

FILTRES

Extreure la malla de tots els filtres i netejar-la mitjançant
un raspall i aigua sabonosa; aprofitar aquesta acció per
comprovar l’estat de les juntes.

En finalitzar el
dia

BOMBA

Comprovar l’absència de fuites.
Comprovar el nivell de l’oli lubricant i greixar les transmissions;
si s’observen pulsacions, posar-se en contacte amb un taller.

Abans d’iniciar
el tractament

REGULADOR
DE PRESSIÓ

Comprovar l’estabilitat del circuit de polvorització a una
pressió de treball prefixada.

Abans d’iniciar
el tractament

CONDUCCIONS

Comprovar-ne l’estat general. En el cas que presentin
envelliment, signes de clivellat o obstruccions en el seu
interior, s’han de substituir. Assegurar les juntes.

Abans d’iniciar
el tractament

MANÒMETRE

Verificar-ne l’estat general. Desmuntar el manòmetre i realitzar
un contrast amb un manòmetre calibrat.

A l’inici de la
campanya

BROQUETS

Realitzar una comprovació de mesurament del cabal amb un
recipient graduat. Si el cabal difereix en més d’un 10% del seu
cabal teòric (consulteu taules de broquets de polvorització),
cal canviar-los. En cas d’obstrucció, cal netejar-los amb un
raspall tou o amb aire o aigua a pressió.

Un cop al
mes o quan
es detectin
indicis de mal
funcionament

Observar que el conjunt portabroquets no presenta fuites i
que el dispositiu antidegoteig funciona correctament.

Abans d’iniciar
el tractament

Comprovar el funcionament de tots els mecanismes, les
articulacions i la seva estabilitat horitzontal. Greixar les
articulacions.

Un cop al mes

VENTILADOR

Netejar la carcassa del ventilador, els àleps i les reixes de
protecció. Comprovar el nivell d’oli i greixar el multiplicador.
Verificar el funcionament correcte del canvi de marxes.

Un cop al mes

PROTECCIONS

Comprovar el bon estat dels resguards de la presa de força,
de la transmissió i dels elements mòbils. Si cal, adreçar-se a
un taller mecànic.

Abans d’iniciar
el tractament

BARRA DE
DISTRIBUCIÓ

Regulació i calibratge de l’equip d’aplicació
Qualsevol aplicador ha de conèixer quina dosi distribueix amb el seu equip de tractament i comprovar que no és superior a la establerta per l’etiqueta del producte fitosanitari a utilitzar.
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5. Annex VII. Manteniment i regulació de l’equip d’aplicació

La dosi aplicada per qualsevol equip d’aplicació depèn de 4 paràmetres de treball: cabal del polvoritzador, amplada de treball, velocitat d’avançament i concentració de producte al dipòsit.
Determinació de la dosi
Per poder tenir coneixement i control sobre les dosis subministrades, cal que l’aplicador conegui
aquests paràmetres de treball. Els podrà obtenir amb 4 mesures simples:
Cabal del polvoritzador (Q): per mesurar-lo, amb aigua neta al dipòsit, es posarà l’equip de tractament en funcionament en les condicions habituals de treball (pressió, broquets, revolucions del
motor...). Un cop el sistema hidràulic estigui estabilitzat, es recollirà amb una gerra graduada durant
un minut l’aigua subministrada per cada un dels broquets o emissors del polvoritzador. El cabal total
del polvoritzador correspondrà a la suma de cabals emesos pel total de broquets de l’equip. Estarà
expressat en unitats de litres per minut (L/min).
Amplada de treball (a): correspon a l’amplada o franja tractada a mesura que avancem amb el polvoritzador. Estarà expressada en metres (m).
Velocitat d’avançament (v): correspon a la velocitat adquirida per l’equip o l’operari en el transcurs
d’un tractament. Per poder-la determinar, només cal mesurar el temps (t) que es triga a recórrer
una distància marcada (d) en el transcurs d’un tractament. Estarà expressada en quilòmetres hora
(km/h).

Concentració (c): correspon a la quantitat de producte comercial concentrat que afegim per cada
100 L d’aigua al dipòsit. És indicada per l’etiqueta i habitualment s’expressa en percentatge (%).
El volum d’aplicació (V) aplicat per qualsevol equip resultarà de realitzar l’operació següent:

I, conseqüentment, la dosi de producte aplicada resultarà de realitzar l’operació següent:
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Verificació que la dosi s’ajusta a l’etiqueta
Un cop es coneix el volum d’aplicació i la dosi que subministra el nostre equip, cal assegurar-se que
és igual o inferior a l’establerta per l’etiqueta del producte. Si no és així, caldrà reajustar les condicions de treball de l’equip (canviant broquets, pressions o velocitats) i tornar a recalcular els volums
i les dosis d’aplicació seguint el procediment de l’apartat anterior fins a obtenir dosis d’aplicació
iguals o inferiors a les de l’etiqueta.
Comprovació de la distribució
Finalment, es realitzarà un petit assaig de distribució per comprovar que les dosis aplicades es
reparteixen de manera uniforme sobre l’objectiu del tractament.
Per poder avaluar la distribució, caldrà situar papers hidrosensibles (imatge n) repartits en diferents
indrets de l’objectiu del tractament. Si l’objectiu són arbres o tanques vegetals, es disposaran papers en la zona alta i mitjana i alta de la capçada, tant en zones exteriors com interiors de l’arbre. Si
l’objectiu són gespes o parterres, es disposaran els papers en diferents punts del terra.
Amb els papers hidrosensibles situats, es realitzarà una aplicació amb les condicions de treball
habituals sempre amb aigua neta al dipòsit.
Finalment, s’avaluarà la distribució del tractament tot observant el recobriment de gotes interceptat
pels papers hidrosensibles. El propòsit del tractament és assolir que tots els papers quedin amb
recobriments de l’ordre de 60-120 gotes per centímetre quadrat de paper.

Paper hidrosensible abans i després
d’haver rebut un tractament per polvorització.
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Annex VIII
Equips de Protecció Individual (EPI)

Els EPI estan sotmesos a un “doble marc normatiu”: des de l’òptica de la seguretat i salut en el
treball, el Reial decret 773/1997 estableix les disposicions mínimes per garantir una protecció adequada del/de la treballador/a durant la seva utilització; i, des del punt de vista de la seguretat del
producte, el Reglament (UE) 2016/4251 estableix els requisits que han de complir els EPI, des del
seu disseny i fabricació fins a la seva comercialització, per garantir la salut i seguretat dels/de les
usuaris/àries.
Cal recordar que l’empresari ha de proporcionar als treballadors els equips de protecció individual
d’acord amb les característiques que especifica l’avaluació de riscos. A l’hora de determinar aquestes característiques, el personal avaluador haurà de tenir en compte, entre altres aspectes, les especificacions que figuren en l’apartat de controls d’exposició/protecció personal de la fitxa de dades
de seguretat dels fitosanitaris que els treballadors hagin d’utilitzar.
La selecció dels equips, els quals han de disposar del preceptiu marcatge CE, ha de tenir en compte:
•
•
•
•

La via d’entrada del contaminant: respiratòria, dèrmica i digestiva.
El nivell de risc.
La informació del fabricant.
L’adequació a l’entorn laboral.

En el cas de coexistència de diferents vies d’entrada, cal recórrer a la utilització de diversos equips
simultàniament, o bé a la utilització d’un equip multirisc.
Els EPI també han de disposar de fullet informatiu, com a mínim en castellà, a disposició dels
treballadors, en el qual s’especifiquin els nivells de protecció oferts per l’equip i, entre d’altres, el
manteniment, les substitucions necessàries o la caducitat.
Per realitzar totes les tasques relacionades amb els tractaments de fitosanitaris, caldrà utilitzar EPI
de protecció enfront del risc químic per a les parts del cos següents: cara/ulls, mans, cap, cos i peus.
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Equips de protecció individual de les vies respiratòries
Durant la manipulació de les formulacions concentrades líquides i les aplicacions mitjançant polvorització, no sempre es pot descartar la presència significativa a l’ambient en forma de vapor d’algun
dels components del producte fitosanitari (ingredients actius o altres components), de manera que, en
aquests casos, el filtre que s’utilitzi, a més de protegir enfront de partícules, també ha de proporcionar
protecció específica contra gasos i vapors. En general, a causa de la situació de treball en l’aplicació
en parcs i jardins, és adequat l’ús d’un adaptador facial amb filtre combinat contra partícules i vapors
A2P2, A2B2P2 o A2B2P3 sempre que no es pugui descartar la presència significativa de vapors en
l’ambient. En el cas que es pugui descartar, el filtre a utilitzar podria ser un filtre contra partícules P2
o P3. Es reitera la necessitat de tenir en compte la informació de la fitxa de dades de seguretat.
Quan calgui l’ús simultani d’equips de protecció respiratòria i ocular, hem d’assegurar la compatibilitat entre si per garantir l’hermeticitat.
En el cas que fos necessària protecció facial integral, es proposa emprar màscara certificada segons norma UNE EN 136, amb els mateixos tipus de filtres descrits a l’apartat de protecció respiratòria. L’ús d’aquest tipus de protecció dependrà del tipus de fitosanitari que s’apliqui, la tècnica
d’aplicació, la quantitat de producte i l’espai on s’apliqui (recomanable en espais tancats, com ara
hivernacles).
Malgrat això i preveient l’aplicació d’algun producte fitosanitari que tingui una composició diferent a
l’habitual, a continuació s’esmenta la classificació dels diferents filtres contra gasos i vapors d’acord
amb la seva aplicació i capacitat de protecció:
• Tipus A: per al seu ús contra certs gasos i vapors orgànics de punt d’ebullició >65º C,
segons indicació del fabricant.
• Tipus P: per al seu ús contra partícules segons indicació del fabricant.
• Tipus B: per al seu ús contra certs gasos i vapors inorgànics segons indicació del fabricant.
• Tipus E: per al seu ús contra el diòxid de sofre i altres gasos i vapors àcids, segons indicació del fabricant.
• Tipus K: per al seu ús contra amoníac, segons indicacions del fabricant.
A continuació, s’ofereixen determinades pautes d’utilització dels EPI respiratoris:
• Els equips de protecció de les vies respiratòries estan dissenyats de manera que només
es puguin utilitzar per espais de temps relativament curts. Generalment, no s’hi hauria de
treballar durant més de 2 hores seguides; en cas d’equips i de treballs lleugers amb interrupcions entre les diferents tasques, l’equip es podrà utilitzar durant un període més llarg.
• Abans d’utilitzar un filtre, cal comprovar-ne la data de caducitat i l’estat de conservació
perfecte, d’acord amb la informació del fabricant.
• Abans de començar a utilitzar els equips, els treballadors han de ser instruïts per una persona qualificada i responsable sobre l’ús d’aquests aparells dintre de l’empresa. L’entrenament esmentat ha de preveure també les normes de comportament en cas d’emergència.
• És important que l’empresa disposi d’un sistema de control periòdic per verificar que els
equips estan en correcte estat i que s’ajusten correctament als usuaris. Així, s’ha de con179
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trolar especialment l’estat de les vàlvules d’inhalació i exhalació de l’adaptador facial, l’estat de les ampolles dels equips de respiració autònoms i tots els elements d’estanqueïtat i
unió entre les diferents parts de l’aparell.
• Cal vetllar perquè els aparells no s’emmagatzemin en llocs exposats a temperatures elevades i ambients humits abans de la seva utilització, d’acord amb la informació del fabricant; s’han d’apilar de manera que no es produeixin deterioraments.
Equips de protecció de les mans: guants
El nivell de protecció del guant depèn del producte químic específic, i el fabricant ha de fer referència al full informatiu del grau de protecció per als diferents productes químics per als quals ha estat
dissenyat el guant.
Es recomana que siguin de protecció davant de productes químics. Els requisits específics sobre assajos i prestacions dels guants químics estan descrits en la norma EN ISO 374-1. Segons la darrera
versió publicada d’aquesta norma, els guants químics es classifiquen en tipus A, tipus B i tipus C.
La norma EN ISO 374-1 inclou una llista de 18 substàncies químiques a les quals els han assignat
lletres des de la “A” a la “T” que es prenen com a referència per conèixer davant de quins productes
químics s’ha obtingut, com a mínim, nivell 2 en l’assaig de resistència a la permeació, segons les
lletres que apareguin sota el pictograma del guant en qüestió. Si, a més, els guants són assajats per
a compostos químics no presents en aquesta llista, han d’aparèixer els nivells de prestacions en les
instruccions d’ús facilitades pel fabricant.
Perquè un guant de protecció química sigui considerat de tipus A, ha de passar l’assaig de resistència a la permeació amb com a mínim nivell 2, enfront de 6 productes químics de la llista com a
mínim.
Els de tipus B han de ser assajats, amb el mateix nivell mínim de prestació 2, com a mínim amb 3
productes químics de la llista.
Els de tipus C han de presentar com a mínim nivell 1 de resistència a la permeació en ésser assajats
enfront d’un dels compostos de la llista.
Actualment, el mercat no ofereix gaires possibilitats de materials de guants assajats enfront de
formulacions de plaguicides. Per això, a l’hora de decidir el material adequat a la nostra necessitat,
hem de tenir en compte la presència de certs dissolvents (alcohols, naftes, etc.) en moltes de les
formulacions, ja que poden permear a través del material i portar amb si el plaguicida. Per tant, una
protecció eficaç enfront d’aquests dissolvents podria retardar la permeació del plaguicida.
El pictograma que ha d’aparèixer als guants simbolitza la protecció davant d’agressius químics:

Guants tipus A

Guants tipus B

180

Guants tipus C

Els materials de nitril o neoprè són els més adequats en aquestes aplicacions. A més del material
del guant, en la selecció es tindrà en compte el nivell de prestació respecte de la permeabilitat en
relació amb el temps d’ús. Guants de nivell 5 o superior (temps de pas superior a 240 min) han de
ser adequats per a contactes prolongats o repetits sovint, i, per a contactes breus, es recomanen
guants amb nivell de prestació 3 o superior (temps de pas superior a 60 minuts).
A banda de seleccionar d’una manera adient els guants, és molt important utilitzar-los de manera
adequada. A continuación, s’ofereixen determinades pautes d’utilització dels guants:
• Rentar i assecar bé les mans abans de posar-se’ls.
• Col·locar-los per sota de la màniga del vestit.
• Abans de treure’s els guants, cal rentar-los evitant qualsevol contacte directe amb la pell.
Després, es trauran sense tocar-ne la part exterior.
• Després de la seva retirada, es col·locaran en un lloc adequat, i les mans s’han de rentar
i eixugar novament.
• Cal establir un calendari per a la substitució periòdica dels guants a fi de garantir que es
canvien abans de ser permeables als productes químics.
• Els guants s’han de netejar sempre segons les indicacions del fabricant.
Equips de proteció total del cos: roba de protecció
L’elecció d’un tipus o un altre de roba depèn de la part del cos exposada i de la forma de presentació
del contaminant.
Actualment, hi ha una norma harmonitzada específica publicada (UNE EN ISO 27065: 2017) per
definir requisits de la roba de protecció pels operaris que apliquen productes fitosanitaris i en tasques que impliquen reentrada en els cultius tractats, que facilita la selecció de la roba adequada.
Inclou tres nivells de protecció, C1, C2 i C3, que representen el millor compromís entre el confort i
la protecció que ofereixen.
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Per als treballs en jardinería, es considera adequat un vestit de protecció nivell C2 o nivell C3. Així,
un C3 seria l’adequat per a exposicions més importants. A més, es recomana l’ús en determinades
ocasions de roba de protecció parcial per completar la protecció oferta per un vestit de nivell C1 o
bé per usar-la quan es prevegi exposició d’una sola part del cos. Per exemple: davantal per a operacions de mescla i càrrega, maneguets, pantalons, jaquetes i altres accessoris per col·locar sota
la motxilla d’aplicació.
A continuació, s’ofereixen determinades pautes d’utilització per a les robes de protecció:
• A les robes de protecció per a treballs amb maquinària, els finals de màniga i camals s’han
de poder ajustar bé al cos, i els botons i butxaques han de quedar coberts.
• Pel que fa al desgast i a la conservació de la funció protectora, cal assegurar que les
robes de protecció no pateixin cap alteració durant tot el temps d’ús. Per aquesta raó, cal
examinar la roba de protecció a intervals regulars per comprovar-ne l’estat de conservació
perfecte, les reparacions necessàries i la neteja correcta. Es planificarà una reposició
adient de les robes.
• Per mantenir durant el màxim temps possible la funció de les robes de protecció i evitar
riscos per a la salut de l’usuari, cal observar una cura adient. Només el compliment estricte de les instruccions de rentat i conservació proporcionades pel fabricant garanteixen una
protecció invariable.
Equips de protecció d’ulls i cara: ulleres i/o pantalles facials
Si per la classe d’exposició i forma de presentació del contaminant cal garantir certa hermeticitat,
s’utilitzaran ulleres de muntura integral per als camps d’ús «gotes de líquids» (tipus 3) i «gasos i
partícules de pols fines” (tipus 5). No obstant això, en tasques de transvasament de fitosanitari en
estat líquid, cal recórrer a l’ús de pantalles de protecció facial (camp d’ús tipus 3) que compleixin la
UNE-EN-166.
L’element que defineix el protector que cal utilitzar és la forma de presentació del contaminant. En
qualsevol cas, el marcatge de la muntura indica quin és el camp d’ús del protector. Així doncs, els
protectors adients per al seu ús enfront d’agents químics són aquells que portin a l’apartat del marcatge de la muntura relatiu al camp d’ús els símbols 3 (per a contaminats líquids) o 5 (per a gasos,
vapors, aerosols, fums, etc.).
Exemple:
Un marcatge de muntura del protector del tipus: XXXX - EN 166 - 3 - F
A continuació, s’ofereixen determinades pautes d’utilització per a les ulleres de protecció:
• Els protectors oculars de qualitat òptica baixa només s’han d’utilitzar esporàdicament.
• Les condicions ambientals de calor i humitat són afavoridores de l’entelament dels oculars, però no són úniques. Un esforç continuat o postures incòmodes durant el treball
també provoquen la sudoració de l’usuari, i, per tant, l’entelament de les ulleres. Aquest és
un problema de molt difícil solució, encara que es pot reduir amb una elecció adient de la
muntura, el material dels oculars i les proteccions addicionals (ús de productes per evitar
entelaments, etc.).
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• La manca o el deteriorament de la visibilitat a través dels oculars és origen de risc en la
majoria dels casos. Per aquest motiu, aconseguir que aquesta condició es compleixi és
fonamental. Per aconseguir-ho, aquests elements s’han de netejar a diari, sempre d’acord
amb les instruccions dels fabricants.
• Per aconseguir una bona conservació, els equips es guardaran, quan no estiguin en ús,
nets i secs als seus estoigs corresponents. Si es treuen per breus moments, es tindrà cura
de no deixar-los col·locats amb els oculars cap per avall, a fi d’evitar-hi ratllades.
Equips de protecció de peus i cames: botes
Per a la majoria de les tasques, és indicat l’ús de botes d’ús professional de classificació II, per
exemple de cautxú o PVC. El calçat de cuir o tèxtil no és adequat, ja que pot absorbir part del producte i no pot ser descontaminat.
S’utilitzarà calçat de protecció (preferentment botes altes i no enguantades per dins) davant productes químics quan s’estimi oportu segons els productes utilitzats. El marcatge específic d’aquestes
botes inclourà el símbol de protecció enfront de productes químics i cal col·locar-les de manera que
quedin ajustades per dins els pantalons de la granota.
A continuació, s’ofereixen determinades pautes d’utilització per a les botes de protecció:
• Cal netejar les botes al final de cada jornada laboral.
• Assecar-les bé abans de utilitzar-les.
• S’han de revisar de manera regular i substituir-les quan presentin algun tipus de deteriorament.

Per a més informació, vegeu la guia tècnica del RD 773/97 d’utilizació pels treballadors dels equips de protecció individual editada per l’INSHT (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo)
https://www.insst.es/epi
https://www.insst.es/-/poster-tecnico-ropa-de-proteccion-frente-a-plaguicidas-ano-2019
BASEQUIM document: 014. Tratamientos plaguicidas en jardinería utilizando mochilas
manuales: exposición a fitosanitarios
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Annex IX
Model de contracte

					,

d 			 de 		

D’una banda, (nom i cognoms)

municipi d

, amb DNI número
, major d’edat, com a (càrrec)
, CIF
, amb domicili a
, en endavant contractista.

De l’altra, (nom i cognoms)
amb domicili a

, major d’edat, amb el DNI número
, municipi d
, en endavant comitent.

, amb domicili a
de (empresa)

,

Ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica suficient per a l’atorgament d’aquest contracte d’arrendament de serveis, i
MANIFESTEN
Que (comitent)
és titular d’un (jardí, camp esportiu, etc.)
al municipi d
i (empresa)
es dedica a aplicar tractaments fitosanitaris amb o sense aportació de materials.
Que
està interessat a contractar els serveis de (empresa
contractista)
per aplicar tractaments fitosanitaris a
la seva explotació, cosa que porten a terme per mitjà d’aquest contracte d’arrendament de serveis
amb subjecció a les següents
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CLÀUSULES
El contractista procedirà a efectuar els tractaments necessaris a les parcel·les indicades, segons
decisió dels assessors en Gestió Integrada de Plagues (GIP) 			
, seguint les Guies de GIP d’acord amb el Reial Decret 1311/2012.
Les parcel·les sobre les quals s’aplicarà el tractament són propietat o estan arrendades per 		
. Se n’adjunta la relació cadastral o l’adreça.
El tractament es desenvoluparà per (indicar tot l’any o servei punt)
,
prorrogable en les campanyes següents, tret que alguna de les parts en comuniqui la cancel·lació.
Les àrees objecte de tractament són:
Espais utilitzats pel públic en general:
Parcs oberts
Jardins confinats
Camp d’esports
Espai utilitzat per grups vulnerables: (especifiqueu-los)
Espai d’ús privat:
Jardí domèstic d’exterior
Jardí domèstic d’interior
Hort familiar
Xarxa de serveis:
Autopistes
Autovies
Carreteres
Camins
Vies de ferrocarril
Zona industrial
Camp de multiplicació
Centre de recepció
Altres 1 (especifiqueu-los)
Altres 2 (especifiqueu-los)
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(empresa contractista)
es compromet a supervisar
el tractament sota la direcció d’un/a tècnic/a qualificat/ada, realitzar el tractament per aplicadors
amb carnet, utilitzar maquinària de tractaments homologada, utilitzar productes fitosanitaris autoritzats i aplicar el tractament en les millors condicions meteorològiques possibles, i a ajornar o
realitzar l’aplicació segons les instruccions del comitent.
En cas que es constati la necessitat de tractament herbicida de preemergència, el comitent es compromet a haver realitzat una preparació correcta del terreny i a informar amb 3 dies d’antelació a la
data de la sembra.
Qualsevol tractament suplementari causat per una plaga, malaltia o mala herba no previsible restarà exclòs d’aquest contracte.
(empresa contractista)
es fa responsable de seguir
totes les indicacions tècniques i de seguretat contingudes a les etiquetes dels productes a utilitzar.
Atesa la influència de les condicions ambientals, (empresa contractista)
no es fa responsable ni de la manca d’eficàcia ni de danys de fitotoxicitat si
s’han respectat les normes d’aplicació.
Les parts fan renúncia expressa del seu fur propi, si en tenen, i designen els jutjats corresponents
per a sotmetre-hi qualsevulla divergència que pogués sorgir amb motiu de la interpretació i el compliment d’aquest contracte.
Aquest contracte es regirà per les clàusules precedents i, en allò que no hi estigui previst, pel que
disposa el Codi de comerç, i, en defecte seu, pel que disposa el Codi civil.
En prova de conformitat, les persones assenyalades a l’encapçalament signen aquest contracte per
duplicat i a un sol efecte al lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.

Per l’empresa contractista:

Pel comitent:
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Annex X
Recomanacions per al transport dels
productes fitosanitaris per als usuaris
professionals

El transport de productes fitosanitaris en la majoria dels casos està sotmès a la normativa reguladora del transport de mercaderies perilloses; en el cas concret del transport per carretera, a l’ADR
(Acord europeu sobre el transport internacional de mercaderies perilloses per carretera). Aquesta
norma preveu exempcions quan es transporten petites quantitats de productes perillosos, com és el
cas del transport efectuat per les empreses de tractament en aquest àmbit.
Ara bé, malgrat que per la quantitat de producte transportat no s’hagi de complir el que especifica
l’ADR, com que el transport és una actuació en què potencialment es pot ocasionar un accident amb
greus repercussions per al medi ambient i la salut de les persones, convé seguir unes normes de
seguretat, entre les quals:
– Mantenir els productes fitosanitaris en els seus envasos originals, i, en el cas que siguin
de vidre, protegir-los i immobilitzar-los per evitar que es trenquin.
– Transportar la mínima quantitat de producte possible, anant sempre amb compte de no
transportar-lo en la zona dels passatgers.
– Evitar dur els productes fitosanitaris amb aliments i pinsos.
– Col·locar els envasos en llocs protegits (caixes) per evitar que la caiguda provoqui l’abocament del seu contingut.
– Protegir els productes a transportar de la pluja i de l’exposició directa al sol.
– Evitar l’estacionament del vehicle i, en cas necessari, reduir-lo al mínim posible; evitar
l’accés a la càrrega de persones alienes.
– Portar al vehicle material absorbent i utensilis específics per a la recollida de possibles
abocaments.
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– En el cas que es produeixi un abocament, convé:
• Estacionar el vehicle i parar el motor.
• Avaluar el risc i, si cal, posar-se l’equip de protecció personal.
• Evitar el contacte directe amb el producte i l’accés de persones i animals al lloc d’abocament.
• Evitar l’escampament del producte utilitzant un producte absorbent.
• Posar els envasos danyats en recipients estancs.
• Recollir l’abocament amb material absorbent adequat, i portar-lo a un gestor de residus
autoritzat.
• Col·locar senyals d’accident a la calçada (triangle sobre la calçada, llums d’estacionament) i avisar els Bombers i la Policia.
• Seguir les indicacions de la Fitxa de dades de seguretat per al transport.
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Annex XI
Relació de legislació básica aplicable i
normes tècniques, guies i
recomanacions citades al Llibre blanc

NORMATIVA EUROPEA
– Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per
la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.
– Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, per
la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels
plaguicides.
– Reglament (CE) 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies
i mescles, conegut com a “Reglament CLP”
– Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009,
relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les Directives
79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell.
– Reglament (UE) 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012,
relatiu a la comercialització i l’ús dels biocides.
– Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell de mesures de protección contra les plagues dels vegetals
– Reglament d’execució (UE) 2017/2313 de la Comissió de 13 de desembre de 2017 pel
qual s’estableixen les especificacions de format del passaport fitosanitari per als trasllats
en el territori de la Unió i del passaport fitosanitari per a la introducció i els trasllats en una
zona protegida
– Reglament d’execució (UE) 2019/2072 de la Comisió de 28 de novembre de 2019 pel
qual s’estableixen condicions uniformes per a la execució del Reglament (UE) 2016/2031
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NORMATIVA ESTATAL
– Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos, de 25 d’abril (BOE 25/4/1997).
– RD 1416/2001 sobre envasos de productes fitosanitaris (BOE 28/12/2001).
– Llei 43/2002, de Sanitat Vegetal (BOE 21/11/02).
– Llei 12/2006, de 27 de juliol, per la qual es prohibeix l’ús de coles o substàncies enganxoses com a mètode per a controlar animals vertebrats.
– RD 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació, envasat
i etiquetatge de Preparats perillosos (BOE 4/3/2003).
– RD 42/2007, sobre Patrimoni i Diversitat (BOE 14/12/2007
– Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció d’Animals
(DOGC 17/04/2008).
– RD 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestres
en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades (BOE
23/02/2011).
– RD 1702/2011, de 18 de novembre, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de
productes fitosa- nitaris (BOE 9/12/2011).
– RD 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir
un ús sostenible dels productes fitosanitaris (BOE 15/9/2012).
– RD 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el catàleg espanyol d’espècies exòtiques
invasores (BOE 3/8/2013).
– RD 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats
mitjans de defensa fitosanitària.
– RD 971/2014, de 21 de novembre, pel qual es regula el procediment d’avaluació de productes fitosanitaris.
– RD 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10.
– RD 285/2021, de 20 d’abril, pel qual s’estableixen les condicions d’emmagatzematge,
comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d’assajos amb productes fitosanitaris
– RD 739/2021, de 24 d’agost, pel qual es dicten disposicions per a l’aplicació a Espanya
de la normativa de la Unió Europea relativa a les mesures de protecció contra les plagues
dels vegetals i els controls i altres activitats oficials en aquesta matèria.
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NORMATIVA CATALANA
– Decret 131/2012, de 23 d’octubre, pel qual es regula el Registre oficial d’empreses
proveïdores de material vegetal i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i
funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es
crea el Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya.
– Decret 137/2014, de 7 d’octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació
d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals.
– Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa
fitosanitària de Cata- lunya i les Agrupacions de defensa vegetal.
– Ordre AAM/77/2015, de 9 d’abril, per la qual es declara d’utilitat pública la lluita contra el
foc bacterià i s’estableixen mesures per a la seva prevenció i lluita
NORMATIVA LABORAL D’INTERÈS
– Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
– Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Aquesta
normativa bàsica ha estat desplegada amb nombroses disposicions estatals i autonòmiques
– RD 39/97, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció. (Darrera modificació 10.10.2015)
– RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de
prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
– RD 374/2001, de 6 d’abril, sobre protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant
dels riscos relaci- onats amb els agents químics durant el treball.
– RD 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball
– RD 485/97, de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut laboral en el treball.
– RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball.
– RD 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a
la utilització per part dels treballadors dels equips de protecció individual.
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– RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat
i salut per a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball.
– RD 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, que
estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors
dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.
– Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
NORMATIVA CONTINGUDA EN ANNEXOS
– RD 1310/1990, de 29 d’octubre, pel qual es regula la utilització dels llots de depuració en
el sector agrari (BOE de 01/11/1990).
– RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. (BOE de
28/12/1992).
– RD 159/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1407/1992, de 20 de
novembre, pel qual es regula les condicions per a la comercialització i lliure circulació
intracomunitària dels equips de protecció individual (BOE de 8/3/1995).
– DECRET 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos (DOGC de 21/05/1999).
– Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC
de 11/12/2009).
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Annex XII
Model de contracte d’assessorament
en GIP

Contingut mínim
(nom i cognoms) 		
, amb NIF
,
i nombre d’inscripció 		
en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de
Defensa Fitosanitària (ROPO-ROPCAT) a la secció d’assessors en GIP, telèfon
i correu electrònic 				, com a assessor/a en GIP
de l’empresa (si s’escau) 			
, amb NIF/CIF
.
DECLARA realitzar l’assessorament en la Gestió Integrada de Plagues, d’acord amb l’article 11 del
Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir
un ús sostenible dels productes fitosanitaris, per a les parcel·les que enumera el document de descripció de la zona assessorada (adjunt) de l’espai verd, amb domicili social en
		
; n’és el responsable de la gestió o el representant legal de
l’empresa (		
), amb CIF
, (nom i cognoms) 		
, amb NIF
.
Igualment, el/la responsable de l’espai verd o representant legal de l’empresa que el gestiona DECLARA estar conforme amb la contractació d’aquest servei.
					,

d 			

de 		

El/la tècnic/a assessor/a,

El/la responsable de l’espai verd
o representant legal de l’empresa que el gestiona,

Signatura:

Signatura:
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Annex XIII
Recordatori de mesures de
superfícies (s) i de volums (v)
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Annex XIV
Pla de treball en àrees verdes,
xarxes de serveis i zones industrials

Dades de l’empresa o usuari/ària professional que aplica el tractament
Cognoms i nom o raó social
NIF/CIF
Adreça
CP
Localitat
Província Núm. ROPO

Persona o entitat que sol·licita els tractaments fitosanitaris
Cognoms i nom o raó social
NIF/CIF
Adreça
CP
Localitat
Província
Assessor/a en gestió integrada de plagues
Cognoms i nom
Número d’inscripció al Registre ROPO
Identificació del document d’assessorament

NIF

Activitat/lloc que requereix l’ús de productes fitosanitaris
Espai utilitzat pel públic en general
Camp d’esport i/o piscines públiques
Espai emprat per grups vulnerables
Espais d’ús privat
Xarxa de serveis
Zona industrial
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Dades de l’àrea o zona a tractar
Identificació de l’àrea a tractar:
Identificació de l’àrea afectada pel tractament: característiques específiques de la zona a tractar:
La zona a tractar és un espai utilitzat per grups vulnerables
La zona a tractar té una via o àrea pública urbana confrontant
Hi ha pous o masses d’aigua per a consum humà en la zona propera
Distància a què es troba (en metres):
Dades del tractament:
Data/es del/s
tractament/s

Plaga/malaltia/herba no desitjada

Vegetal
a tractar

Àrea a tractar

Productes:
Nom
comercial

Núm.
registre

Substància
activa

Dosi

Tècnica
d’aplicació

Valoració
eficàcia
tractament

Maquinària de tractaments (si s’escau)
Tipus de maquinària

Número d’inscripció ROMA

Data darrera
inspecció

Mesures de precaució i seguretat
Quant a la presència de persones (accés controlat...), senyalització i informació, i riscos per a persones, animals i el medi ambient.
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Annex XV
Recomanacions preventives generals
a tenir en compte a l’hora d’aplicar
tractaments fitosanitaris

Abans del tractament
• Considereu si cal el tractament a aplicar.
• Apliqueu els productes adequats en el moment idoni per combatre cada plaga, seguint les
instruccions de les estacions d’avisos.
• Procureu utilitzar, sempre que sigui possible, productes de la més baixa toxicitat.
• No compreu mai cap producte fitosanitari que no estigui en un envàs degudament precintat i etiquetat.
• Adquiriu els productes en establiments autoritzats.
• Reviseu i feu el manteniment preventiu dels equips d’aplicació seguint les pautes establertes en aquest mateix llibre i la normativa corresponent.
• Proveu el funcionament de l’equip amb aigua neta abans de fer la preparació.
Durant la preparació dels productes
• Llegiu amb atenció les advertències d’ús que figuren en les etiquetes dels productes i
seguiu-ne les indicacions.
• Calculeu el consum de fitosanitaris a aplicar amb vistes a evitar-ne sobrants.
• No toqueu els productes amb les mans i eviteu esquitxos a la cara.
• Protegiu-vos sempre amb un equip de protecció adequat per manipular productes químics
(guants, granota, davantal, careta...).
• L’obertura d’envasos i manipulació dels productes, cal fer-la a l’aire lliure o en locals molt
ventilats.
• Els estris per efectuar la preparació dels productes (galledes, mesuradors, bàscules, etc.)
s’han de destinar únicament a aquest ús.
• Durant la preparació del producte, cal disposar d’aigua abundant per fer neteges d’urgència.
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Emmagatzematge i transport
• Emmagatzemeu els productes en llocs destinats únicament a aquest ús, frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l’abast dels infants.
• Poseu a la porta un cartell amb una calavera i la paraula “perill”.
• Manteniu sempre els productes en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars i
begudes.
• Preneu mesures per evitar trencaments d’envasos i abocaments de productes.
• No fumeu al magatzem.
• No transporteu mai els productes a l’interior de la cabina de passatgers ni amb productes
alimentaris; empreu furgonetes amb la cabina aïllada de la carga, millor de plataforma
oberta (tipus pick up).
• No circuleu amb el brou preparat; circuleu amb el dipòsit buit o amb aigua neta.
Durant el tractament
• Utilitzeu equips de protecció adequats a la toxicitat del producte (roba, ulleres, mascaretes, botes, etc.), d’acord amb les indicacions de l’etiqueta.
• La maquinària d’aplicació ha de ser l’adequada i ha d’estar en bon estat de funcionament
per evitar l’escapament de productes.
• Respecteu sempre la dosi recomanada.
• Utilitzeu pressions de treball d’acord amb les especificacions del broquet.
• Si utilitzeu motxilles, proveu-les abans de col·locar-vos-les a l’esquena, vigileu possibles
fuites i comproveu l’estanqueïtat de les juntes que poden mullar inadvertidament.
• No feu el tractament amb calor excesiva, especialment a l’interior d’hivernacles (temperatures superiors a 25º C), vents forts (superiors a 10 km/h), humitats inferiors al 60% o pluja.
• Des del punt de vista de la seguretat, és millor aplicar els tractaments a les primeres hores
del matí i cap al tard.
• Feu el tractament sempre d’esquena al vent i eviteu que el producte caigui sobre l’aplicador.
• No mengeu, beveu ni fumeu durant els tractaments.
• Esbandiu amb aigua els envasos buits tres vegades i aboqueu-ne el contingut al dipòsit
d’aplicació.
• Controleu l’accés a la zona de tractament; cal evitar la presència de persones alienes al
tractament.
• Porteu sempre un dipòsit d’aigua neta (millor amb aixeta) que pugui permetre la neteja de
mans i ulls de manera ràpida i fàcil.
• No desembosseu els broquets bufant-los amb la boca.
Després del tractament
• Sortiu de la zona tractada després de l’aplicació.
• Netegeu la maquinària d’aplicació, els dipòsits i el material de preparació sense contaminar el sòl, albellons o embornals, punts de recollida d’aigües pluvials o cursos d’aigua.
• Useu els equips de protecció individual recomanats a la fitxa de seguretat del producte
durant les operacions de neteja dels equips de tractament utilitzats i la manipulació dels
envasos.
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5. Annex XV. Recomanacions preventives generals a tenir en compte a l’hora d’aplicar tractaments
fitosanitaris

• Dutxeu-vos i canvieu-vos de roba. En qualsevol cas, renteu-vos amb sabó, especialment
mans, braços i cara.
• No mengeu, ni beveu, ni fumeu sense haver efectuat les operacions anteriors.
• No reutilitzeu la roba utilitzada en el tractament. Renteu la roba separadament de la resta.
• Respecteu escrupolosament els terminis de seguretat per a l’accés a les zones tractades.
• Empleneu el registre de tractament amb la informació corresponent (data d’aplicació, producte emprat, termini de seguretat, dosi, operador, incidències, etc.).
• Manteniu els productes en els seus envasos originals. Porteu els productes obsolets al
gestor de residus perillosos autoritzat.
• No utilitzeu l’envàs buit de productes fitosanitaris per a altres finalitats.
• Porteu els envasos buits de productes autoritzats per a l’ús professional al punt de recollida més proper del sistema integrat de gestió de productes fitosanitaris (SIGFITO).
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Annex XVI
Registre de tractaments en els usos
no agraris

ANY:
Persona o entitat que requereix tractaments fitosanitaris en l’àmbit no agrari
Cognoms i nom o raó social		
NIF/CIF
Adreça		CP
Localitat		Província
Assessor/a en Gestió Integrada de Plagues
Cognoms i nom

NIF

Número d’inscripció al Registre

Activitat/lloc que requereix l’ús de productes fitosanitaris
1. Espais utilitzats pel públic en general (parcs i jardins)
2. Camps d’esport
3. Espais emprats per grups vulnerables
4. Xarxes de serveis
5. Zona industrial
6. Camps de multiplicació de material vegetal (vivers o centres de producció de llavors
tractades)
Altres dades d’interès fitosanitari de l’activitat
1. La zona a tractar o una part confronta una via o àrea pública urbana
2. Hi ha pous o masses d’aigua per a consum humà en la zona a tractar
3. Hi ha pous o masses d’aigua per a consum humà en una zona propera a la zona a tractar. Distància a la qual es troba (en metres):
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Personal propi que fa aplicacions amb productes fitosanitaris
Núm.
ordre

Cognoms i nom

Número de carnet
d’aplicador

NIF

Nivell de
qualificació

Personal contractat que fa aplicacions amb productes fitosanitaris
Núm
ordre

Cognoms i nom

Número de carnet
d’aplicador

NIF

Nivell (bàsic, qualificat)

Empreses de serveis o de tractaments que fan aplicacions amb productes fitosanitaris
Núm.
ordre

Nom de l’empresa de tractaments

CIF

Número d’inscripció al
Registre ROPO

Maquinària de tractaments pròpia
Núm.
ordre

Tipus de maquinària de
tractaments

Data de
compra
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Número d’inscripció
al ROMA

Data darrera
inspecció

5. Annex XVI. Registre de tractaments en els usos no agraris

Maquinària de tractaments llogada
Núm.
ordre

Tipus de maquinària de
tractaments

Data de
compra

Número d’inscripció
al ROMA

Data darrera
inspecció

Identificació dels objectes de tractament amb productes fitosanitaris

Núm.
activitat

Núm.
ordre
lloc

Identificació de la zona a tractar
Municipi

Polígon

Parcel·la
/ recinte

Carrer /
plaça…

Aprofitament

Superfície

Sistema
de reg

Altres dades
d’interès
fitosanitari

Informació dels tractaments fitosanitaris i mètodes alternatius de lluita realitzats

Data del
tractament

Núm.
ordre
lloc

Plaga /
malaltia /
mala herba
a controlar

Superfície
tractada

Núm. ordre
aplicador

Núm.
ordre
màquina
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Litres
de brou
emprats

Productes emprats
Nom
comercial

Núm.
registre

Dosi

Justificació
del tractament
(camp no
obligatori)

Valoració
eficàcia
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Annex XVII
Instruccions per emplenar el registre
de tractaments

Personal propi que fa aplicacions amb productes fitosanitaris
Relacioneu tot el personal propi de l’entitat que faci tractaments amb productes fitosanitaris, entenent com a tal el personal que no hi té una relació contractual.
En la columna ‘número d’ordre’, poseu un número correlatiu començant per l’1.
Personal contractat que fa aplicacions amb productes fitosanitaris
Relacioneu tot el personal que té un vincle contractual amb l’entitat, ja sigui personal fix o personal
eventual, i que faci tractaments amb productes fitosanitaris.
En la columna ‘número d’ordre’, poseu un número correlatiu a continuació dels números donats en
l’apartat anterior.
Empreses de serveis o de tractaments que fan aplicacions amb productes fitosanitaris
Relacioneu, si s’escau, les empreses que s’han contractat per fer tractaments a l’entitat.
En la columna ‘número d’ordre’, poseu un número correlatiu a continuació dels números donats en
l’apartat anterior.
Maquinària de tractaments
Relacioneu tota la maquinària emprada per fer els tractaments fitosanitaris, pròpia de l’entitat, que
tingui una cabuda superior als 100 litres.
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En la columna ‘número d’ordre’, poseu un número correlatiu.
En la columna ‘tipus de maquinària de tractaments’, especifiqueu el tipus (polvoritzador, atomitzador, herbicida, etc.).
Maquinària de tractaments llogada
Igual que l’apartat anterior, però referida a la maquinària que es lloga per fer els tractaments, ja sigui
a la cooperativa, a una empresa o a un particular.
Identificació dels objectes de tractament amb productes fitosanitaris
Una entitat pot tenir diverses activitats o espais que requereixen tractaments amb productes fitosanitaris, i aquestes activitats poden tenir lloc en diferents ubicacions. Per exemple, si parlem de
jardins i parcs públics, és normal que un mateix ajuntament en tingui en diferents ubicacions. Per
tant, en aquest apartat s’hauran de relacionar totes les ubicacions que requereixin algun tractament
amb productes fitosanitaris.
En la columna ‘número d’activitat’, poseu un número corresponent a les caselles que s’han marcat
en l’espai anomenat activitat/lloc que requereix tractament amb productes fitosanitaris (per exemple, si es tracta d’un parc, poseu-hi 1; si es tracta d’un camp d’esport, poseu-hi 2; si es tracta d’una
central fruitera, poseu-hi 7).
En la columna ‘número d’ordre lloc’, poseu un número correlatiu que identificarà l’espai que s’ha de
tractar. Si en una mateixa ubicació hi ha dues activitats diferents (p.ex., una central fruitera que té
una zona enjardinada), feu-hi les anotacions en dues fileres diferents. Si en una mateixa activitat
hi ha dos espais que poden requerir tractaments diferents, també caldrà separar-los (p.ex., en una
zona esportiva pot haver-hi la part de gespa i una part arbrada).
En les columnes següents, poseu la identificació SIGPAC de les parcel·les, i, en el cas que no estiguin en el SIGPAC, la seva identificació cadastral.
En la columna ‘aprofitament’, cal esmentar el tipus d’aprofitament de la parcel·la (recreatiu, industrial, escolar, etc.).
En la columna ‘altres dades d’interès fitosanitari’, per a cada parcel·la cal esmentar els mateixos
codis que hi ha en l’apartat ‘altres dades d’interès fitosanitari’ de l’activitat del primer full.
Informació sobre els tractaments fitosanitaris i mètodes alternatius de lluita realitzats
En aquest apartat, s’han d’anotar tots els tractaments fitosanitaris aplicats, ja sigui mitjançant personal propi, personal assalariat o empreses de tractaments llogades, i els altres mitjans de lluita
alternatius a la lluita química emprats.
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Per a cada tractament, s’han d’emplenar tantes fileres com productes s’hi emprin.
En la columna ‘número d’ordre lloc’, cal anotar el número d’ordre del lloc on es fa el tractament
d’acord amb el que s’ha anotat en l’apartat identificació dels objectes de tractament amb productes
fitosanitaris.
En la columna ‘número d’ordre aplicador’, s’ha de posar el número amb què s’ha identificat la persona que fa el tractament (número d’ordre dels tres quadres del personal que fa tractaments).
En la columna ‘número d’ordre màquina’, poseu el número amb què s’ha identificat cada màquina
de tractaments emprada en l’explotació, ja sigui pròpia o llogada.
En el ‘número de registre dels productes emprats’, s’ha d’anotar el número de registre amb què el
producte està registrat en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris. Aquest número es pot trobar a l’etiqueta del producte.
En la columna ‘justificació de tractaments’ (aquest camp no és obligatori emplenar-lo, però és recomanable fer-ho), cal justificar el motiu pel qual es fa el tractament amb el producte en qüestió; per
exemple: avís de risc al contestador, superat el llindar de captures, percentatge d’ocupació superior
al llindar, recomanació de l’assessor/a, etc.
En la columna ‘valoració de l’eficàcia’, poseu un número del 0 al 5 d’acord amb el barem següent:
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Annex XVIII
Recomanacions per redactar avisos
en format Lectura Fàcil

Què és la Lectura Fàcil (LF)?
La Lectura Fàcil és una metodologia per redactar textos de manera clara i entenedora a fi de facilitar-ne la lectura i comprensió a tothom.
Quines són les pautes LF?
Algunes de les pautes per millorar la lectura i comprensió dels textos són:
Afavoreixen la legibilitat
• Estructura ordenada: preguntes i respostes
• Tipografia de pal (Tiresias, Arial, Helvètica, Calibri, Tahoma, Sans Serif...), sense ornaments ni
traços innecessaris
• Caràcters de mida grossa
• Marges grans i separació entre línies àmplia
• Text alineat al marge esquerra, no justificat
• Introducció de conceptes diferents mitjançant
vinyetes (caràcters tipogràfics especials: punts,
guionets, fletxes...)
• Ús preferent de minúscules, sense abusar
de les majúscules en paraules o frases senceres
• Màxim contrast entre el color dels caràcters
escrits i el fons
• Absència d’efectes tipogràfics com ara ombres,
relleus, massa colors o tipus de lletra diferents
• Aspectes rellevants en negreta o subratllats
• Text sobre fons llis, sense imatges
• Traç llegible en lletres i nombres manuscrits
• Imatges a un costat, no enmig del text

Afavoreixen la comprensió
• Vocabulari senzill i entenedor
• Resum de les idees o els conceptes principals i
les idees rellevants
• Frases curtes, una sola idea per frase
• Absència de termes estrangers, llenguatge especialitzat, abreviatures i sigles
• Explicar els termes difícils amb una nota o glossa
• Frases preferentment afirmatives
• Frases en veu activa, en lloc de passiva
• Paraules completes, sense abreujar
• Absència de caràcters especials, excepte en les
vinyetes
• En els documents escrits, imatges descriptives
al·lusives al text
• Xifres en format dígit, no en lletra ni xifres romanes
• Dates en format complet i amb el nom del dia de
la setmana.
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Com aplicar la LF als avisos de tractaments fitosanitaris?
• Resumir la informació important de l’avís.
• Denominar els vegetals, plagues i malalties amb el seu nom popular sempre que sigui
possible, i evitar l’ús dels noms científics en llatí.
• Ressaltar els termes poc freqüents (adob foliar, acaricida, polvorització...) en negreta i
explicar-los mitjançant una nota, o altres recursos.
• Prioritzar el nom complet de les vies urbanes, espais a tractar, dies de la setmana... i prescindir d’abreviacions. Es poden utilitzar quan són d’ús freqüent, com carrer (c.) o hora (h).
• Ometre informació tècnica com ara el nom i la concentració de la matèria activa dels productes fitosanitaris.
• Evitar l’ús de parèntesis, barres (per indicar dates, carrers), cometes i símbols de percentatges (concentració de la matèria activa).
• Agrupar i separar els dígits dels números de telèfon. Per exemple: 123 456 789, en lloc
d’123456789.
• Acompanyar els textos d’il·lustracions o fotografies aclaridores (espècies vegetals a tractar, mètode d’aplicació...).
• Redactar les recomanacions de manera directa i personal, substituint els temps verbals
infinitius per imperatius, per exemple:
Eviteu

Utilitzeu

• Retirar les mascotes del balcó.

• Retireu les mascotes del balcó.

• No menjar plantes comestibles pròximes
a la vegetació tractada.

• No mengeu vegetació comestible tractada.
• Manteniu portes i finestres tancades
durant el tractament.

• Mantenir portes i finestres tancades
durant el tractament.
• No deixar roba estesa.

• Entreu la roba estesa abans de l’inici
del tractament.

• No acostar-se a la zona d’aplicació
del tractament.

• Allunyeu-vos de la zona de tractament.

Donar referències horàries i temporals concretes i inequívoques:
– Dijous 9 de juny de 2022, de 10 de la nit a les 6 h de la matinada següent.
– Nit de divendres 8 a dissabte 9 de juny de 2022, entre les 10.30 de la nit i les 6 h de la
matinada.
– Nit del 8 al 9 de juny de 2022, a partir de les 12 h de la nit.
– Matinada del dijous 9 de juny de 2022, a partir de les 2 h.
– De dilluns 6 a divendres 10 de juny de 2022, de 8 h del matí a 5 h de la tarda.
– Del 6 al 10 de juny de 2022, de dilluns a divendres, tardes de 3 a 8 h.
– Tots els dies feiners del mes de juny de 2022, entre les 3 h de la tarda i les 10 h de la nit.
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5. Annex XVIII. Recomanacions per redactar avisos en format Lectura Fàcil

Paràmetres

Dates

Horari

Eviteu

Alternatives en lectura fàcil

Format ISO: 2022-06-10.

10 de juny de 2022.
10 juny 2022.

Format exclusivament numèric,
com 10/06/2022 o 10-06-2022.

10 de juny de 2022, o 10 juny 2022.

Signes de puntuació per separar
intervals, o la data inicial i final del
tractament, per exemple: 6 - 10 de juny
2022.

Del 6 al 10 de juny de 2022.
Des del 6 al 10 de juny de 2022.
Entre el 6 i el 10 de juny de 2022.

Xifres romanes per indicar els mesos,
com 4 – X – 2022.

4 d’octubre de 2022.
4 octubre 2022.

Incompletes, com 9/06, o 9-06, o 9
juny.

Completes (dia, mes i any), preferentment amb el dia de la setmana. P. ex.,
dijous 9 de juny de 2022.

Format de 24 hores:
8:00 h.
15:00 h.
22.30 h.

Format alternatiu:
8 h del matí.
3 h de la tarda.
10.30 h de la nit.

Quarts:
Dos quarts d’onze, o dos quarts d’11.
Les 10 i mitja, les 10 i ½ h.

Les 10.30 h del matí.
Les 10.30 h de la nit.

El sistema angloamericà de notació
horària amb les abreviatures a.m i p.m
(ante meridiem i post meridiem).

Matinada, matí, migdia, tarda o nit
segons el cas.

Matí o matutí
Diürn.
Tarda.
Nocturn.

Hora concreta o aproximada inicial
i final.
Interval horari previst de l’actuació
fitosanitària. P. ex., de 8 h matí a 5 h
tarda.

Escriure les 24 h o les 24:00, atès
que en el cicle vint-i-quatre hores es
compta des de les 00:00 h fins a les
23:59 h. La forma 24:00 h no s’utilitza
perquè coincideix amb les 00:00 h de
l’endemà.
P. ex.: 5 de juny, a partir de les 24:00 h

Dijous, 6 juny 2024, a partir de les
00.00 h.
Dijous, 6 juny 2024, a partir de les
00:01 h.
Nit del 5 al 6 de juny de 2024, a partir
de les 12 de la nit.

– Indicar a l’inici de cada avís si està en format estàndard o en Lectura Fàcil.
– Identificar si la informació compleix els criteris de Lectura Fàcil. Per exemple:
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Logo de l’Associació Lectura Fàcil:

https://lecturafacil.net/service/informacio-accessible/

Logo europeu de Inclusion Europe:

https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read
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Annex XIX
Algunes adaptacions per millorar l’accessibilitat a la informació dels avisos
de tractaments a la vegetació

a. Col·lectius amb necessitats comunicatives especials
Col·lectiu

Possibles millores en l’accessibilitat

Persones grans

Mida gran, o possibilitat d’augmentar la mida de la lletra o font,
format lectura fàcil.

Discapacitat visual

Format únic dels cartells d’avisos de tractaments fitosanitaris en
espais verds, diferent de la resta d’activitats de jardineria o d’altres acitvitats a la via pública, augment de la mida de la lletra o
font, contrast entre el fons i el text, incorporació de codis QR per
a baixa visió, o avisos pel canal auditiu (notes de veu, trucada
telefònica, contestador automàtic...).

Anomalies visuals com el
daltonisme

Per ressaltar la infomació rellevant o l’actualització de dades
dels tractaments, eviteu l’ús exclusiu del color. Introduïu també
canvis en la forma dels caràcters (com majúscula, versaleta,
cursiva, subratllat, negreta, tipus de font...).

Sordceguesa

Contacteu amb entitats de persones afectades i sol·liciteu la
seva col·laboració per fer arribar la informació per mitjans accessibles als seus membres.

Electrohipersensibilitat

Segons el cas, substituïu les comunicacions electròniques i/o
notes de text o de veu al mòbil per sms, missatges al contestador automàtic del telefòn fix, lliurament en mà o altres sistemes
adients.

Dificultats lectores o de comprensió, discapacitat intel·lectual

Format lectura fàcil.

Escasses competències
digitals

Cartells, fullets i/o plafons informatius, telèfon, informació en
oficines d’atenció a la ciutadania...
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Persones nouvingudes,
estrangeres, amb insuficient
domini de la llengua d’acollida

Format lectura fàcil, incorporeu traductor en el web, avisos
(cartells, fullets informatius, correus electrònics...) en diverses
llengües.

Persones amb baixa estatura,
usuàries de cadires de rodes,
que es desplacen en posició
asseguda

Mida de lletra adequada a la distància de l’observador/a, codis
QR.

Població vulnerable i sensible
als plaguicides

Comunicació d’avisos i incidències rellevants amb la màxima
antelació possible.

b. Població usuària de lectors de pantalles
Aspectes que milloren l’accés a la informació visual
de la població usuària de lectors de pantalles
Format document

Preferentment PDF.

Imatges

Etiqueteu-les amb un peu de pàgina i descriviu-ne el contingut en un
text alternatiu detectable pels lectors de pantalla.
En cas de publicar fotos de cartells, caldrà facilitar la informació de
manera textual.

Mapes

Els elements a assenyalar han de contenir un text alternatiu.

Taules

Poseu encapçalaments.
Repetiu els títols de columnes i fileres a l’inici de cadascuna de les
pàgines que ocupi la taula.
Aspecte regular, sense cel·les combinades o dividides.

Llengua

Identifiqueu l’idioma del text.
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Annex XX
Vies de comunicació preferents per a
diversos col·lectius

La taula següent recull les vies de comunicació més indicades per a diferents col·lectius, tot i que
se’n poden utilizar d’altres. Per exemple, la majoria de la població amb discapacitat visual pot convertir fàcilment la informació visual en sonora. D’altra banda, segons el grau d’afectació, algunes
persones electrohipersensibles podran consultar la página web i rebre comunicacions electròniques o missatges de text/veu, mentre que d’altres no podran fer ús de les tecnologies digitals.
Col·lectius destinataris dels avisos
Vies de
comunicació
preferents

Població vulnerable
Població
general

Direcció d’escoles,
centres sanitaris, espais de joc
infantils

Gent
gran

Discapacitat
visual

Estrangers/
eres

Electrosensibles

Població
sensible a
plaguicides

Cartells

x

x

x

x(1)

x

x

x

Pàgina web

x

x

x

x

x

Xarxes socials

x

x

x

Ban municipal

x

x

x

Butlletí
informatiu
(paper)

x

x

x

Butlletí
electrònic

x

x

x

X(2)

Correu
electrònic

x

x

x

x

x

SMS

x
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Missatge
de text

x

x

x

Missatge
de veu

x

Trucada
telefònica

x

Contestador
telefònic

x
x

Panells o
plafons
informatius

x

x

Fullets
informatius

x

x

Premsa,
ràdio, tv

x

x

OAC(3)

x

x

Megafonia

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

Correu postal

x

Lliurament
presencial

x

(1) Amb codis QR per a la discapacitat visual.
(2) Butlletins electrònics temàtics específics d’avisos de tractaments fitosanitaris, enviats amb la màxima antelació possible.
(3) OAC: Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
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Annex XXI
Recomanacions específiques per a la
comunicació d’avisos a determinats
col·lectius i/o destinataris/àries

Es podran tenir en compte, entre altres, les següents recomanacions en la comunicació dels avisos:

a. Responsables d’àrees i serveis de l’Administració promotora de
les actuacions fitosanitàries
Àrees i serveis amb personal que realitzi tasques en els espais a tractar o en la seva proximitat
Convé informar sobre els tractaments a les àrees i els serveis de l’administració els quals hauran
de fer arribar els avisos al més aviat possible al personal que treballi en o al voltant dels espais a
tractar, per exemple fent tasques de jardineria, neteja viària, manteniment de l’espai públic, recollida
d’escombraries, seguiment i control de plagues no vegetals…
L’Àrea o Servei de Recursos Humans i/o de Prevenció de Riscos Laborals de l’administració podrà
facilitar-los diverses recomanacions, entre les quals:
– Planificar les feines tenint en compte el calendari de tractaments fitosanitaris, i (re)programar dates, horaris, rutes o ordre de les tasques a fer per evitar la proximitat als espais
verds durant i immediatament després del tractament previst, i durant el termini d’espera
recomanat pel fabricant del/s producte/s utilitzat/s.
– Indicar procediments d’actuació segurs en:
• La utilització d’EPI.
• La manipulació de vegetació tractada i de cartells amb possibles residus fitosanitaris.
• La neteja viària i el manteniment d’espais públics amb residus de tractaments recents,
l’ús de bufadors o maquinària generadora de pols durant i/o després de l’aplicació de
productes fitosanitaris....
• La recollida d’escombraries.
• El control de plagues no vegetals.
• Altres tasques amb risc d’exposició laboral per via inhalatòria o per contacte.
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Àrees i serveis situats en zones pròximes a la vegetació objecte de tractament
– Indiqueu que es reenviïn els avisos de tractaments al personal amb llocs de treball ubicats
a prop de les zones de tractament i/o que per raó de feina s’hagi de desplaçar pel seu
voltant, i faciliteu les vies existents per a la sol·licitud o subscripció individual a les comunicacions d’avisos.
– Teniu en compte les recomanacions que constin en els avisos.
Àrea i serveis de Salut
– Sol·liciteu-los nom i contactes d’entitats de persones amb sensibilitat als plaguicides i de
persones amb discapacitats (principalment les que limitin la visió, lectura o comprensió)
per adreçar-los comunicacions d’avisos de tractaments.
– Informeu-los amb antelació sobre cada tractament, i demaneu que reenviïn els avisos a
entitats i/o altres destinataris/àries per raons de salut.
Àrees i serveis coneixedors de l’organització d’actes o activitats en espais verds susceptibles de tractament fitosanitari:
– Abans de l’inici de la temporada de tractaments, com a mínim un cop l’any, feu-los arribar
informació sobre:
• L’estratègia de gestió dels espais verds i la possible aplicació de productes fitosanitaris.
• L’existència del web d’avisos de tractaments fitosanitaris i altres canals d’informació,
comunicació i difusió.
• Els espais verds gestionats (llistat, mapa, enllaç a llistat d’informació web...).
• Canals disponibles per a la so·licitud o subscripció a comunicacions de pròximes actuacions.
• Les eventuals novetats en la informació, comunicació i difusió d’avisos.
– Demaneu que enviïn a les entitats organitzadores d’actes i activitats (educatives, sanitàries, socials, culturals, artístiques, esportives, comercials, lúdiques, polítiques, religioses...)
en o al voltant dels espais verds gestionats l’enllaç del web d’avisos de tractaments fitosanitaris i les vies de sol·licitud o subscripció a les comunicacions d’avisos perquè en puguin
fer difusió entre les persones membres.
– Aconselleu que comuniquin amb la máxima antelació a l’Administració gestora els actes que es volen programar en espais verds, i els canvis posteriors, per si fos possible
considerar-ho a l’hora de programar les dates de tractaments futurs. Indiqueu el nom del
servei i persona/es a qui/a les quals cal enviar la documentació, via/es de contacte, dades
necessàries (data, horari, adreça, població destinatària de l’acte/activitat...), format i altres
qüestions d’interès.
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5. Annex XXI. Recomanacions específiques per a la comunicació d’avisos a determinats col·lectius
i/o destinataris/àries

Guàrdia urbana
– Demaneu la seva col·laboració per vetllar que:
• Els cartells es mantinguin en el seu lloc i comunicar incidències (caiguda, desperfectes...) durant els dies previs al tractament i fins al moment de la seva retirada.
• No hi hagi persones, animals ni vehicles estacionats ni aparcats en la zona a tractar,
i si escau que habitatges, vehicles i establiments comercials tinguin portes i finestres
tancades abans de l’inici de l’actuació fitosanitària.
– Recordeu que cal mantenir-se lluny dels espais verds en el moment de l’actuació fitosanitària, i evitar el vent procedent de l’àrea del tractament.
Àrea de Comunicació
– Demaneu que s’ocupi de la informació, comunicació i difusió dels avisos dels tractaments:
• Respectant els terminis establerts pel RD 1311/2012 i les indicacions esmentades en la
segona edició del Llibre Blanc.
• A través dels sistemes d’informació establerts en el protocol d’avisos de cada Administració.
• En les oficines d’atenció a la ciutadania, punts d’informació i altres indrets.
• A destinataris/àries i sol·licitants d’avisos, si escau.

b. Altres administracions que gestionin espais verds limítrofs a la
vegetació a tractar
– Informeu de l’aplicació puntual o periòdica de productes fitosanitaris en espais verds propis que:
• Limiten amb carrers, parcs i altres emplaçaments gestionats per l’Administració destinatària, i de la importància de posar-ho en coneixement dels serveis i personal que
es puguin veure afectats, per facilitar-los la planificació de les seves tasques i evitar
exposicions.
• Puguin tenir alguna repercusió en els serveis (com ara jardineria, neteja viària, manteniment de l’espai públic, recollida d’escombraries, transports públics...) que aquestes
administracions gestionen.
– Sol·liciteu el contacte de les àrees, els serveis i les persones de referència a les quals
notificar pròxims avisos.
– Faciliteu un contacte per rebre comunicacions dels seus avisos de tractaments fitosanitaris i sol·licitar autorització per publicar i/o fer difusió, si s’escau, dels avisos dels seus
tractaments.
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c. Direcció d’espais utilitzats per grups vulnerables amb tractaments previstos en el recinte mateix o al seu voltant
– Doneu a conèixer als centres educatius i/o sanitaris i a responsables d’espais de joc infantil com es gestiona la vegetació pública, i que en determinades situacions s’apliquen
productes fitosanitaris.
– Informeu que la Direcció del centre sanitari o educatiu i l’entitat o el servei responsable de
l’espai de jocs infantils:
• Rebrà informació (indiqueu per quina via) abans de programar qualsevol tractament
fitosanitari en o al voltant del recinte, a fi de consensuar dates i horaris.
• Tanmateix, com a mínim 48 hores abans del tractament, podrà proposar justificadament una data o hora més adient.
– Accions que la Direcció del centre educatiu i/o sanitari i els responsables de les àrees de
jocs infantils han de dur a terme:
• Valorar la idoneïtat de la data i hora del tractament, de comú acord amb diversos responsables de l’espai educatiu, sanitari i/o lúdic, i, si cal, consensuar un altre moment
més convenient.
• Confirmar o, si escau, proposar una data i/o horari alternatius al més aviat posible, a fi
d’agilitar la programació definitiva dels tractaments i els avisos a la ciutadania.
• Indagar les mesures preventives previstes, i estudiar si cal proposar-ne i/o adoptar-ne
d’addicionals.
• Comunicar els avisos a tot el personal (docent, sanitari, administratiu, de la neteja, de
manteniment...) del centre educatiu o sanitari, i el responsable de la gestió i/o el manteniment de l’espai de jocs infantils, i donar pautes d’actuació.
• Recomanar als i les professionals que, si escau, reorganitzin les activitats i tasques
(classes d’educació física a l’exterior, cuidador/es-passejadors/es de persones grans,
personal de la neteja...) segons el tractament previst.
• Imprimir els avisos rebuts i penjar-los en taulers d’anuncis, portes d’accés, pàrquings,
ascensors, perímetre del recinte...
• Comunicar els tractaments a les persones usuàries, familiars, tutors/es i/o cuidadors/
es pels mitjans més escaients.
• Seguir les indicacions dels avisos.

d. Entitats de persones sensibles als plaguicides i/o de persones
amb discapacitats
– Obteniu el llistat i les dades de contacte de les entitats en el web d’avisos de tractaments
fitosanitaris de l’Administració municipal o sol·liciteu-los a l’Àrea de Salut de l’Ajuntament.
– Comuniqueu a les persones referents de les entitats els avisos de tractaments i les incidències rellevants (canvis de data, hora o mètode d’aplicació del tractament, interrupció
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5. Annex XXI. Recomanacions específiques per a la comunicació d’avisos a determinats col·lectius
i/o destinataris/àries

o continuació de treballs inacabats, anul·lació de l’actuació fitosanitària...) amb la màxima
antelació, i demaneu que:
• Reenviïn les comunicacions tan aviat com sigui possible als i les membres de l’entitat
pels canals més convenients en cada cas.
• Els facilitin l’enllaç a la pàgina web d’avisos de tractaments a la vegetació en espais
verds públics i les vies de sol·licitud i/o subscripció a futures comunicacions de tractaments, llevat que aquesta informació consti en el cos dels avisos, i els recomanin la
sol·licitud o subscripció individual a pròxims avisos de tractaments.
• Incorporin en la pàgina web de l’entitat un enllaç al web d’avisos de tractaments a la
vegetació en espais verds públics, publiquin la data d’actualització de la informació o
en facin difusió pels seus canals.
– Demaneu que segueixin les recomanacions dels avisos.

e. Associacions veïnals, entitats de persones nouvingudes…
– Indiqueu que facin arribar els avisos i les vies per sol·licitar futures comunicacions a les
persones associades.
– Demaneu que segueixin les recomanacions indicades en els avisos.

f. Comunitats de veïns/es
Empreses i ususaris/àries professionals poden oferir un sistema estàndard d’informació de tractaments i de comunicació d’avisos i/o adaptar-lo als acords presos en la comunitat de veïns/es, o en
el seu defecte a les necessitats del contractant.
El sistema estàndard d’avisos pot consistir en una acció conjunta entre professional, contractant i/o
membres de la comunitat:
Accions a realitzar per diferents agents
Usuari/ària professional
o empresa aplicadora

Sol·licitant del servei fitosanitari,
i/o membres de la comunitat de veïns/es

Pla de treball amb la data, hora, vegetació
objecte de tractament, producte/s fitosanitari/s
a utilitzar, mètode d’aplicació, mesures de precaució que s’adoptaran per minimitzar l’impacte
dels productes fitosanitaris i recomanacions al
veïnat per minimitzar l’exposició de persones i
animals

Justificant de recepció del Pla de treball
Comunicació immediata a les persones que hagin
sol·licitat els avisos amb la màxima antelació possible, per raons de salut o d’altres tipus, a través de
les vies de comunicació acordades (missatge de
text/veu, correu electrònic, verbalment...)
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Cartell amb l’avís de tractament fitosanitari, i
comunicació per via electrònica o altres mitjans
al sol·licitant del servei

Informació a propietaris/àries i residents a la comunitat a través d’una o més vies, com ara:
• Impressió de l’avís i col·locació de cartells en
tots els accesos a la finca (barri, pati, porteria o
vestíbul, pàrquing/s), replans, ascensor/s...
• Impressió i distribució de fullets informatius en les
bústies individuals
• Reenviament de l’avís a la llista de distribució
de veïns i veïnes mitjançant missatge de text o
correu electrònic
• Informació a les finques veïnes. Caldrà acordar
prèviament les vies de comunicació, les persones
de contacte i els sistemes per advertir propietaris/
àries i residents

Senyalització de la vegetació afectada amb cartells in situ i/o al voltant de la vegetació a tractar

Comprovació de la presència i bon estat dels
cartells

Convé concretar les accions que durà a terme l’usuari/la usuària professional o empresa aplicadora
per minimitzar l’impacte dels productes fitosanitaris:
Moment del
tractament

Exemples de possibles accions que ha de fer l’usuari/la usuària
professional o empresa aplicadora

Abans

• Col·locació de cartells sobre i/o al voltant de la vegetació a tractar
• Enviament al president o la presidenta o a l’administrador/a de la finca dels avi-

sos de tractaments a la vegetació.

• Inclusió de recomanacions per minimitzar l’impacte dels productes fitosanitaris
• Cobriment de pous, basses, peixeres, piscines...
• Protecció de vegetació comestible no objecte de tractament, instal·lacions de joc

infantils o esportives, mobiliari exterior...

Durant

• Utilització dels productes menys perjudicials per a persones i animals i de tècni-

ques d’aplicació localitzades

• Prohibició d’accés a terceres persones i animals

Després

• Retirada de les proteccions
• Neteja del mobiliari exterior i l’àrea de tractament amb aigua a pressió o altres

sistemes.

I també es podran especificar les accions que els membres de la comunitat han de fer.
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Annex XXII
Models de cartells d’avisos de tractaments fitosanitaris per a professionals

1 Model per a la senyalització in situ de la vegetació a tractar
Conté les dades bàsiques del tractament, i vies per obtenir més informació.
Indicat per col·locar al damunt o molt a prop de la vegetació a tractar.

Espai per a la marca, logotip o
identificació de l’Administració,
entitat promotora del tractament,
o empresa aplicadora.

AVÍS

Tractament a la vegetació
Dates:

Horari:

Producte/s:

Més informació:

En cas de mal temps o imprevistos:

Espai per al codi
QR discapacitat
visual

Espai per al codi
QR estàndard

• Dates: dia/es de la setmana, dia/es, mes/os, any.
• Horari: hora inicial i final aproximades.
• Producte/s: nom/s comercial/s, número/s de registre fitosanitari, acció/ons (insecticida, herbicida, fungicida…).
• Més informació: indiqueu una o més vies (digital, telefònica, presencial) per obtenir informació addicional.
• En cas de mal temps o imprevistos: especifiqueu què passarà amb el tractament i per quins canals s’informarà
la ciutadania sobre els canvis.
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2 Model d’avís de tractament en zones pròximes
Com el model anterior, conté les dades bàsiques del tractament i vies per obtenir més informació, i,
a més, inclou recomanacions destinades a la ciutadania.
Indicat per a àrees residencials pròximes als espais a tractar.

Espai per a la marca, logotip o
identificació de l’Administració,
entitat promotora del tractament,
o empresa aplicadora.

AVÍS

Tractament a la vegetació
Espai/s i
vegetals
a tractar:
Dates:
Horari:
Producte/s:

Recomanacions a la ciutadania:

Més informació:

En cas de mal temps o imprevistos:

Espai per al codi
QR discapacitat
visual

Espai per al codi
QR estàndard

• Espai/s o vegetals a tractar: nom oficial i, si escau, nom popular, i/o adreça de l’espai, i nom preferentment comú
dels vegetals.
• Dates: dia/es de la setmana, dia/es, mes/os, any.
• Horari: hora inicial i final aproximades.
• Producte/s: nom/s comercial/s, número/s de registre fitosanitari, acció/ons (insecticida, herbicida, fungicida…).
• Recomanacions a la ciutadania: mesures preventives que podrà adoptar la població abans, durant i/o després
del tractament per evitar l’exposició humana i/o d’animals domèstics.
• Més informació: indiqueu una o més vies (digital, telefònica, presencial) per obtenir informació addicional.
• En cas de mal temps o imprevistos: especifiqueu què passarà amb el tractament i per quins canals s’informarà
la ciutadania sobre els canvis.
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5. Annex XXII. Models de cartells d’avisos de tractaments fitosanitaris per a professionals

3. Model de cartell informatiu durant l’execució dels treballs fitosanitaris

Espai per a la marca, logotip o
identificació de l’Administració,
entitat promotora del tractament,
o empresa aplicadora.

AVÍS

Tractament a la vegetació
en curs
No accediu a la zona
dels tractaments.
No aparqueu a prop dels
accessos ni de la vegetació
a tractar.
Seguiu les indicacions
dels responsables del
tractament.
Respecteu la senyalització.

• Indicar les recomanacions més escaients en cada cas per evitar l’accés durant el tractament.
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4. Model per evitar el contacte i/o consum de vegetació tractada

Espai per a la marca, logotip o
identificació de l’Administració,
entitat promotora del tractament,
o empresa aplicadora.

AVÍS

Vegetació tractada amb
productes fitosanitaris.

No toqueu
ni ingeriu.

• Recomanació: escollir no toqueu, o no ingeriu, o no toqueu ni ingeriu, segons escaigui. Indiqueu el nom, preferentment comú, del vegetal en el cas que no resulti fàcil d’identificar.
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Annex XXIII
Població destinatària dels avisos de
tractaments fitosanitaris en espais
verds

Col·lectius prioritaris

Administració

Ciutadania

Serveis amb
personal afectat
pel tractament

Veïnat de la zona
a tractar

Serveis que
intervenen en el
circuit d’avisos

Població
vulnerable

Servei de
Prevenció de
Riscos Laborals

Població
sensible

Guàrdia
Urbana

Població en general

Administració

Administracions
veïnes

Agents Rurals,
Mossos d’Esquadra,
SEPRONA, si s'escau

Ciutadania
Biblioteques,
centres cívics i
altres
equipaments

Població
nouvinguda

Establiments
comercials,
farmàcies,
veterinàries...

Subscriptors/es
i/o sol·licitants
d’avisos

Entitats de
protecció i tinença
animals

Àrees relacionades
amb entitats
usuàries d’espais
verds

D'altres que es
consideri oportú
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Llibre
blanc
sobre el
control
de plagues
en espais
verds

