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1. Preàmbul 

Aquest document és el sisè de la sèrie de vigilància i control de plaguicides 
a Catalunya que elaboren conjuntament el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT) i l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
(ASPB) amb la coordinació de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària 

(ACSA). 
 

A Catalunya es controla la producció, la comercialització i la utilització dels 
plaguicides, tant d’ús agrícola com d’ús a la indústria alimentària, es vetlla 
perquè se’n faci un ús adient i se n’eviti el possible ús fraudulent. Així 

mateix, es vigilen i controlen els residus de plaguicides en aliments i pinsos.  
 

El canvi més destacable els anys 2011 i 2012 ha estat l’entrada en vigor del 
nou marc legislatiu en matèria de plaguicides aprovat l’any 2009. Per 
aquest motiu, aquest document explica amb detall el que això suposa i 

després recull els resultats de les actuacions de vigilància i control de 
plaguicides en aliments realitzades durant els anys 2011 i 2012 a Catalunya 

i els resultats dels programes de vigilància de límits màxims de residus de 
plaguicides en aliments a Catalunya, Espanya i a la Unió Europea. 
 

Durant els anys 2004, 2005 i 2006, les actuacions de vigilància i control de 
plaguicides en productes d’origen vegetal i en productes de origen animal es 

van recollir separadament en els documents de les sèries La vigilància i el 
control de plaguicides en productes vegetals a Catalunya i el Pla 

d’investigació de residus en animals i carns fresques de Catalunya. 
 
A partir de l’any 2007 i fins a l’actualitat, les actuacions de vigilància i 

control de plaguicides en productes d’origen vegetal i animal es recullen en 
el document La vigilància i el control de plaguicides en aliments i pinsos 

d’origen vegetal i animal a Catalunya. 
 
El lector que necessiti aprofundir en el tema pot consultar els documents 

dels anys 2004 a 2010 de les sèries abans esmentades al web de l’Agència 
Catalana de Seguretat Alimentària.1 

 

                                       
 
1 http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1312/doc17158.html 
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2. Introducció 

Els plaguicides o pesticides són substàncies destinades a prevenir, destruir 

o controlar qualsevol plaga, incloent-hi les espècies no desitjades de plantes 
o animals que causen perjudici o interfereixen de qualsevol altra forma en 

la producció, l’elaboració, l’emmagatzematge, el transport o la 
comercialització d’aliments i altres productes agrícoles.  
 

Els plaguicides són compostos que tenen un efecte favorable en la producció 
vegetal, animal i la indústria alimentària; no obstant això, per les seves 

característiques, requereixen una regulació estricta, ja que, si no s’utilitzen, 
emmagatzemen i comercialitzen correctament poden comportar un risc per 

a la salut i el medi ambient.  
 
Els plaguicides es poden classificar de diferents maneres, segons 

l’estructura química (ex.: organoclorats, organofosforats, carbamats...), la 
toxicitat, la funcionalitat (ex.: insecticides, fungicides, rodenticides, 

nematicides...) o en funció de l’àmbit d’actuació (ex.: plaguicides d’ús 
agrícola, anomenats productes fitosanitaris, o no agrícoles, anomenats 
biocides). 

 
La Comissió Europea ha regulat l’ús i la comercialització dels plaguicides a la 

Unió Europea en dos paquets legislatius, diferenciats segons l’àmbit 
d’actuació del plaguicida: productes fitosanitaris (plaguicides d’ús 
agrícola) i biocides (plaguicides no agrícoles). 

 
Dins del grup dels biocides o plaguicides no agrícoles s’inclouen: 

 
 els plaguicides d’ús ambiental, destinats a operacions de 

desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) en locals públics o 

privats, establiments fixos o mòbils, mitjans de transport i les seves 
instal·lacions i  

 
 els plaguicides per a ús en la indústria alimentària, destinats a 

tractaments externs de transformació de vegetals, de productes 

d’origen animal i dels seus envasos, així com els destinats al 
tractament de locals, instal·lacions o maquinària relacionada amb la 

indústria alimentària. 
 
En els aliments, el risc associat als plaguicides prové de la seva utilització 

inadequada, que pot donar lloc a la presència de residus en els productes 
tractats, en els animals alimentats amb aquests productes i en la mel 

produïda per les abelles exposades a aquestes substàncies, o de la 
utilització de substàncies prohibides.  
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Per tal d’evitar que els residus de plaguicides estiguin presents en nivells 

que puguin suposar un risc inacceptable per als humans i els animals, la 
Comissió Europea ha fixat i ha harmonitzat, des de l’any 2008, els límits 

màxims de residus (en endavant, LMR) de plaguicides permesos en 
aliments i pinsos a la Unió Europea i ha establert que els estats 
membres de la Unió Europea realitzin programes de vigilància i control 

dels residus en els aliments i pinsos. 
 

Els límits màxims de residus (LMR) de plaguicides es defineixen com els 
nivells superiors legals permesos de concentració d’un residu de plaguicida 
(expressada en mg/kg) en aliments o pinsos conforme amb el Reglament 

(CE) núm. 369/2005.  
 

La superació d’un LMR és un incompliment legal, però no implica 
necessàriament un risc per a la salut de la població, perquè no són límits 
toxicològics sinó límits toxicològicament acceptables, que es basen en les 

bones practiques agrícoles (BPA) ─quantitat de plaguicida que cal utilitzar, 
dosi, cultiu, freqüència, fase de creixement en la qual s’utilitza el 

plaguicida─ i la menor exposició del consumidor necessària per protegir tots 
els consumidors vulnerables.  

 
Els LMR es deriven mitjançant mètodes estadístics d’assaigs de camp 

supervisats que reflecteixen les bones pràctiques agrícoles (BPA) previstes 
per al seu ús. Abans de l’establiment es requereix una avaluació prèvia de 
riscos que provi que el límit és segur per a la salut del consumidor. 
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3. Novetats legislatives en l’àmbit dels 
plaguicides, període 2011-2012 

3.1. Comercialització de productes fitosanitaris 

 
Les principals normes que regulen la comercialització i l’ús dels productes 

fitosanitaris a la Unió Europa durant els anys 2011 i 2012 són: 
 

 Directiva 91/414/CEE, del Consell de 15 de juliol de 1991, relativa 
a la comercialització de productes fitosanitaris, transposada a la 
norma nacional pel Reial decret 2163/1994 i les seves 

modificacions (en vigor fins el 13 de juny de 2011). 
 

I les normes establertes pel nou paquet legislatiu de plaguicides aprovat 
l’any 2009: 
 

 Reglament (CE) núm. 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 (en vigor des del 14 de 
juny de 2011). 

 
 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, 
transposada a la nostra legislació pel Reial decret 1311/2012.  

 
 Reglament (CE) núm. 1185/2009 del Parlament Europeu i del 

Consell relatiu a les estadístiques de plaguicides, desenvolupat 
pel Reglament (UE) núm. 656/2011 de la Comissió de 7 de juliol 
de 2011, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació dels 

Reglament (CE) núm. 1185/2009 del Parlament Europeu i del Consell 
relatiu a les estadístiques de plaguicides, pel que fa a les definicions i 

a la llista de substàncies actives. 
 

D’acord amb aquestes normes, a Europa només es poden comercialitzar 

productes fitosanitaris que continguin substàncies actives, autoritzades a la 
Unió Europea. 

 
La Directiva 91/414/CEE va posar les bases per a l’autorització i 
comercialització de productes fitosanitaris als estats membres i va establir 

un programa de revisió i autorització de les substàncies actives a la Unió 
Europea per a la formulació de productes fitosanitaris.  

 
La Comissió Europea autoritza les substàncies actives permeses a la Unió 

Europea, prèvia avaluació de la seguretat per part de l’Autoritat Europea de  
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Seguretat Alimentària (EFSA), i les inclou a la llista comunitària de 

substàncies actives autoritzades. 
 

El Registre de substàncies actives autoritzades per la Unió Europea és públic 
i es pot consultar a la Base de dades de plaguicides de la UE (EU 

Pesticides database) de la Direcció General de Sanitat i Consumidors (DG 
SANCO) de la Comissió Europea.2 

 
En canvi, l’autorització dels productes fitosanitaris, que contenen aquestes 
substàncies actives, és responsabilitat de les autoritats nacionals de cada 

estat membre de la Unió Europea en què es vulgui comercialitzar el 
producte, ja que cada país té condicions locals i ambientals diferents i per 

tant l’aparició de plagues (i en conseqüència l’ús de plaguicides) pot diferir. 
 
A Espanya, l’autoritat reguladora en matèria de productes fitosanitaris (és a 

dir, qui registra, autoritza i fa el seguiment de l’ús dels fitosanitaris) és el 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA). Aquest 

Ministeri també és el responsable de la preparació de les avaluacions de risc 
relatives als residus dels productes fitosanitaris. No obstant això, abans de 
l’autorització d’un producte fitosanitari, també es consulta l’Agència 

Espanyola de Consum i Seguretat Alimentària (AECOSAN) per rebre una 
avaluació adequada de riscos dels residus en els aliments i el Ministeri de 

Salut, Seguretat Social i Igualtat (MSSSI) pel que fa a la seguretat dels 
usuaris, i el mateix MAGRAMA, que també avalua l’eficàcia del plaguicida en 
qüestió i la seguretat que té per al medi ambient.  

 
Els productes fitosanitaris autoritzats a l’Estat espanyol estan inscrits i es 

poden consultar al Registre Oficial de Productes i Material Fitosanitari 
del MAGRAMA.3 

 
Les autoritzacions dels productes fitosanitaris i la seva etiqueta indiquen 
com i quan es pot utilitzar el producte. Cada autorització determina quins 

són els usos autoritzats (tipus de cultiu, plaga o malaltia a tractar, 
condicions d’ús i emmagatzematge, dosi, forma d’aplicació i normes 

d’etiquetatge). 
 
Com a novetat, durant l’any 2011 han continuat els programes de treball 

de revisió i autorització de substàncies actives destinades a la formulació 
de productes fitosanitaris establerta per la Directiva 91/414/CEE.  

 
 
 

                                       
2 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/pesticides_database/index_en.htm 
 
3 http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/fitos.asp 
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-
fitosanitarios/registro/menu.asp 
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A més, a partir del 14 de juny de 2011, ha entrat en vigor el nou 
Reglament (CE) núm. 1107/2009, que harmonitza les normes 

aplicables a l’autorització dels productes fitosanitaris en l’àmbit comunitari i 
estableix noves normes per a l’aprovació de les substàncies actives, i els 

protectores i sinergistes continguts en els productes fitosanitaris o que en 
són ingredients i les normes relatives als adjuvants i coformulants.  
 

Per garantir el compliment d’aquest Reglament, l’article 68 estableix que 
els estats membres hauran de realitzar controls oficials sobre la 

comercialització i l’ús del productes fitosanitaris. 
 
L’aplicació del Reglament (CE) núm. 1107/2009 ha comportat l’aprovació 

durant l’any 2011 dels reglaments complementaris següents:  
 

 Reglament d’execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió, de 
25 de maig de 2011, pel qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 
1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la llista 

de substàncies actives autoritzades (DOUE L 153, d’11.06.2011). 
 

 Reglament d’execució (UE) núm. 541/2011 de la Comissió, d’1 
de juny de 2011, pel qual es modifica el Reglament d’execució (UE) 
núm. 540/2011, pel qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 

del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la llista de 
substàncies actives autoritzades (DOUE L 153, d’11.6.2011). 

 
 Reglament d’execució (UE) núm. 542/2011 de la Comissió, d’1 

de juny de 2011, pel qual es modifica el Reglament d’execució (UE) 

núm. 540/2011, pel qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 
del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la llista de 

substàncies actives autoritzades per tal de tenir en compte la 
Directiva 2011/58/UE, per la qual es modifica la Directiva 91/414/CEE 
del Consell per renovar la inclusió de la substància activa 

carbendazim (DOUE L 153, d’11.6.2011). 
 

 Reglament (UE) núm. 544/2011 de la Comissió, de 10 de juny de 
2011, pel qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del 
Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits sobre dades 

aplicables a les substàncies actives (DOUE L 155, d’11.6.2011). 
 

 Reglament (UE) núm. 545/2011 de la Comissió, de 10 de juny de 
2011, pel qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del 

Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits sobre dades 
aplicables als productes fitosanitaris (DOUE L 155, d’11.6.2011). 

 

 Reglament (UE) núm. 546/2011 de la Comissió, de 10 de juny de 
2011, pel qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del 

Parlament Europeu i del Consell pel que fa als principis uniformes per 
a l’avaluació i l’autorització dels productes fitosanitaris (DOUE L 155, 
d’11.6.2011). 
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 Reglament (UE) núm. 547/2011 de la Comissió, de 8 de juny de 

2011, pel qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del 
Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits d’etiquetatge 

dels productes fitosanitaris (DOUE L 155, d’11.6.2011). 
 

 Reglament (UE) núm. 188/2011 de la Comissió, de 25 de febrer 

de 2011 pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació de la Directiva 
91/414/CEE del Consell en allò que fa referència al procediment per a 

l’avaluació de les substàncies actives que no estaven comercialitzades 
dos anys després de la data de notificació de l’esmentada Directiva. 

 

 
3.2. Utilització dels plaguicides 

 
El Reial decret 334/1983 estableix la reglamentació tecnicosanitària per 
a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides. 

 
D’acord amb aquesta norma en l’àmbit estatal, les fàbriques de plaguicides, 

els locals on aquests s’emmagatzemen o comercialitzen, les empreses de 
tractaments i les instal·lacions destinades a realitzar tractaments amb 
plaguicides s’han d’autoritzar i registrar degudament al Registre oficial 

d’establiments i serveis plaguicides (ROESP). 
 

El cens d’entitats autoritzades i inscrites al ROESP té caràcter públic i es pot 
consultar a les webs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural4 i del Departament de Salut.5  

 
Aquest registre facilita als ciutadans informació bàsica sobre les empreses o 

empresaris individuals autoritzats per a la fabricació o comercialització de 
plaguicides d’ús professional o prestació de serveis en el camp del control 
de plagues vegetals, ambientals o de la indústria alimentària, i esdevé per a  

l’Administració un instrument per a la planificació del control dels agents 
que els ofereixen. 

 
La normativa també estableix que el personal d’aquestes empreses ha 
d’estar degudament format i ha de superar uns cursos de capacitació 

homologats per aplicar o manipular aquests productes.6 

                                       
4  http://www10.gencat.cat/darp_roesp/Forms/PublicacioREGISTRE.aspx 
5  
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_de_cont
rol_de_plagues/registre_oficial_destabliments_i_serveis_plaguicides_roesp/consulta/ 

 
6 Per tal de regular aquests cursos, el Ministeri de la Presidència va publicar l’Ordre de 8 de 

març de 1994 (BOE 15/03/1994), que ha estat modificada per l’Ordre PRE/2922/2005 
(BOE 23/09/2005) on s’estableixen els nivells de capacitació per a l’aplicació dels productes 
fitosanitaris següents: bàsic, qualificat, fumigador, nivells especials i pilot aplicador agroforestal. A 
Catalunya, els carnets estan actualment regulats per l’Ordre ARP/455/2006 de 22 de setembre de 
2006 (DOGC 03/10/2006) i modificada per l’Ordre AAR/62/2008 de 12 de febrer. 
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Com a novetats, durant el període 2011-2012 s’ha transposat a 

l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2009/128/CE, que estableix el 
marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels 

plaguicides, mitjançant la publicació dels reials decrets següents: 
 

 Reial decret 1702/2011, d’inspeccions periòdiques dels equips 

d’aplicació de productes fitosanitaris, que transposa l’article 8 i 
l’annex II de la Directiva 2009/128/CE, i estableix que tots els equips 

d’aplicació s’han d’inspeccionar, com a mínim, una vegada, abans del 
26 de novembre de 2016. 

 

 Reial decret 1311/2012, pel qual s’estableix el marc d’actuació 
per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. 

 
I s’ha aprovat mitjançant l’Ordre AAA/2809/2012, el Pla d’Acció Nacional 
per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, previst 

al Reial decret 1311/2012. 
 

L’objectiu general del nou marc d’acció és reduir els riscos i els efectes de la 
utilització de productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient i 
fomentar el desenvolupament i la introducció de la gestió integrada de 

plagues i de plantejaments o tècniques alternatives amb l’objectiu de reduir 
la dependència de l’ús de productes fitosanitaris. 

 
La gestió integrada de plagues busca el desenvolupament de cultius sans i 
respectuosos amb el medi ambient i la salut de les persones. Per això, 

promou els mecanismes naturals de control de plagues, malalties i males 
herbes amb la possibilitat d’utilitzar productes fitosanitaris de manera 

raonada, tot cercant la mínima alteració possible dels ecosistemes agraris i 
l’òptim rendiment de les collites. 
 

En el Pla d’Acció Nacional per a l’ús sostenible dels productes 
fitosanitaris, es fixen els objectius, les fites, els calendaris i els indicadors 

per introduir criteris de sostenibilitat en l’ús de productes fitosanitaris per al 
període 2013-2017 i es preveu que siguin els serveis competents de les 
comunitats autònomes els encarregats de l’execució tècnica dels plans de 

vigilància de l’ús i la comercialització dels productes fitosanitaris. 
 

Entre les obligacions del nou marc, s’estableix que: 
 

• El gener de 2014 tots els agricultors professionals hauran d’aplicar els 
principis de la gestió integrada de plagues (GIP) en les seves  
explotacions. 

 
• Aquests principis GIP quedaran recollits en unes guies per cada 

cultiu o grup de cultius que es publicaran oficialment. 
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• Per ajudar a prendre correctament les decisions, els agricultors 
hauran de tenir un assessor en gestió integrada de plagues que 

estigui reconegut per la Generalitat de Catalunya. No el necessitaran 
les explotacions i/o tipus de produccions que es considerin que tenen 

un baix consum de productes fitosanitaris. 
 
A la pàgina web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Ambient, es pot consultar més informació sobre el nou 
marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes 

fitosanitaris.7 
 
 

3.3. Comercialització de biocides 
 

La norma que regula els biocides, durant els anys 2011 i 2012, és la 
Directiva 98/8/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de gener de 
1998, relativa a la comercialització de biocides, transposada a la nostra 

ordenació jurídica mitjançant el Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, 
pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, l’autorització i la 

comercialització de biocides. 
 
La Directiva 98/8/CE regula els requisits per a l’autorització i 

comercialització de biocides en els estats membres, el reconeixement mutu 
de les autoritzacions en la UE i l’establiment en l’àmbit comunitari d’una 

llista de substàncies actives que es poden utilitzar als biocides. 
 
Com en el cas dels productes fitosanitaris, tots els biocides requereixen una 

autorització per poder comercialitzar-los i les substàncies actives que 
contenen aquests biocides han de ser aprovades i en l’àmbit comunitari 

prèvia avaluació de la seguretat per part de l’Agència Europea de 
Substàncies i Mescles Químiques (ECHA).8 Existeixen, tanmateix, certes 
excepcions a aquest principi. Per exemple, les substàncies actives incloses 

en el programa de revisió i els biocides que les contenen es poden 
comercialitzar en espera de la decisió definitiva sobre l’aprovació. També es 

poden comercialitzar biocides amb autoritzacions provisionals per a noves 
substàncies actives encara subjectes a avaluació. 
 

Les substàncies autoritzades són inscrites en el Registre Comunitari de 
Biocides9 de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea 

(DG Environment-Chemicals).10 

                                       
7 
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_mitjans_de_prevencio
_i_lluita_fitosanitaria/dar_us_sostenible_productes_fitosanitaris/ 
 
8 http://echa.europa.eu/es/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee 
 
9 https://webgate.ec.europa.eu/env/r4bp2/index.cfm?fuseaction=user.login 
 
10 http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm 
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La comercialització dels biocides s’autoritza individualment per a cada estat 

membre. Els plaguicides no agrícoles o biocides només es poden 
comercialitzar i utilitzar en el territori nacional si han estat prèviament 

autoritzats i inscrits al Registre oficial de plaguicides no agrícoles o 
biocides del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.11 
 

L’any 2011 han continuat els programes de treball de revisió i autorització 
de les substàncies actives biocides presents al mercat abans del 14 de maig 

de 2000 (Directiva 98/8/CE). Aquesta revisió havia de durar deu anys, però 
amb la Directiva 2009/107/CE s’ha prorrogat fins al 14 de maig de 2014. En 
aquest període també s’ha publicat el registre de biocides de la UE establert 

per la Decisió de la Comissió, de 21 de maig de 2010. 
 

L’any 2012 s’ha publicat el Reglament (UE) núm. 528/2012, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la 
comercialització i l’ús de biocides, que va entrar en vigor l’1 de setembre de 

2013, amb un període de transició per a determinades disposicions i en 
aquesta data quedarà derogada l’actual Directiva 98/8/CE relativa a la 

comercialització de biocides. 
 
 

3.4. Límits màxims de residus de plaguicides i control oficial 
 

Des de l’any 2008 i mitjançant el Reglament (CE) núm. 396/2005, s’han 
fixat i harmonitzat en l’àmbit europeu els límits màxims de residus 
(LMR) per al control de residus de plaguicides en aliments i pinsos. 

 
Al web de la Direcció General de Sanitat i Consumidors (DG SANCO) de la 

Comissió Europea es pot consultar la base de dades de LMR aplicables a 
aliments i pinsos d’acord amb el Reglament (CE) núm. 396/2005.12 
 

No es poden posar al mercat aliments d’origen vegetal o animal amb 
residus de plaguicides per sobre dels LMR. La superació d’un LMR és un 

incompliment legal, però no implica necessàriament un risc per a la salut de 
la població.  
 

 
3.5. Programes de vigilància i control oficial 

 
Per garantir el compliment de la legislació i evitar la comercialització de 

productes alimentaris d’origen vegetal o animal que superin els LMR de  
 
 

                                       
11 http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas  
12  
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 
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http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/index_en.htm
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plaguicides en els aliments i pinsos, el Reglament (CE) núm. 396/2005 

estableix que els estats membres de la Unió Europea han d’establir 
programes nacionals de control plurianual de residus de 

plaguicides.  
 
A més, la Unió Europea estableix, mitjançant la publicació anual d’un 

Reglament, el seguiment del Programa coordinat comunitari de control 
de residus de plaguicides de la UE.13 Aquest programa està destinat a 

garantir el respecte dels LMR de plaguicides en aliments d’origen animal i 
vegetal a la UE i a avaluar el grau d’exposició dels consumidors a aquests 
residus. El programa estableix, per cicles triennals repetitius, el seguiment 

d’una trentena d’aliments que es consideren representatius de la dieta 
europea. El reglament estableix les combinacions aliment/plaguicida que cal 

analitzar que són iguals per a tots els països, i defineix el nombre mínim de 
mostres que cada estat membre ha de mostrejar anualment (a Espanya li 
correspon anualment analitzar unes 45 mostres de cadascuna de les 

matrius). 
 

L’any 2011 i 2012 s’han publicat els reglaments de continuïtat del Programa 
comunitari plurianual coordinat de control de residus de plaguicides en 
aliments i pinsos per als anys 2012, 2013, 2014 i 2015: 

 
 Reglament d’execució (UE) núm. 1274/2011 de la Comissió, de 

7 de desembre de 2011, relatiu a un programa plurianual coordinat 
de control de la Unió per als anys 2012, 2013 i 2014.  

 Reglament d’execució (UE) núm. 788/2012 de la Comissió de 31 

d’agost de 2012 relatiu a un programa plurianual coordinat de control 
de la Unió per als anys 2013, 2014 i 2015 destinat a garantir el 

respecte dels límits màxims de residus de plaguicides en els aliments 
d’origen vegetal i animal i a avaluar el grau d’exposició dels 
consumidors a aquests residus. 

 
Els resultats d’aquests dos programes, un programa nacional de 

control/seguiment (dissenyat individualment per a cada país) i el programa 
coordinat de control plurianual de la UE són comunicats anualment per cada 
estat membre a la Comissió Europea, i l’Autoritat Europea de Seguretat 

Alimentària (EFSA) s’encarrega d’elaborar els informes anuals de resultats 
del seguiment del programa de control de residus de plaguicides a la UE, 

que són publicats anualment a la seva web. 
 

A Espanya, l’execució del programa de vigilància i control de residus de 
plaguicides en aliments és competència de les comunitats autònomes. Cada 
comunitat elabora anualment el seu propi programa de vigilància i control 

de residus de plaguicides en aliments, i hi inclou, com a mínim i en  
 

                                       
13 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/enforcement/eu_multi-
annual_control_programme_en.htm 
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http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/enforcement/eu_multi-annual_control_programme_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/enforcement/eu_multi-annual_control_programme_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/enforcement/eu_multi-annual_control_programme_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/enforcement/eu_multi-annual_control_programme_en.htm


 

 

 

 
coordinació amb l’AECOSAN, les mostres corresponents per donar 

compliment al programa coordinat comunitari per part d’Espanya.  
 

Els programes anuals elaborats per les comunitats s’envien a l’Agència 
Espanyola de Consum i Seguretat Alimentària (AECOSAN) que els fusiona 
en un Programa nacional anual de vigilància i control de residus de 

plaguicides en aliments, que s’envia a l’EFSA. L’AECOSAN és el punt focal 
de contacte amb la Comissió Europea en la vigilància i el control de residus 

de plaguicides en els aliments. 
 
El Programa nacional anual de control dels residus de plaguicides en 

productes alimentaris està previst en el Pla nacional de control plurianual 
integrat de la de la cadena alimentària (PNCOCA) i es publica anualment a 

l’apartat de control oficial de la pàgina web de l’AECOSAN. 

El Programa nacional anual de vigilància i control de residus de 
plaguicides en aliments es divideix en dos subprogrames en funció de 
l’origen de les mostres que s’han de recollir: 

Subprograma en origen i mercat, coordinat pel Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient i executat per les autoritats competents de les 
conselleries d’Agricultura de les comunitats autònomes pel que fa a les 

mostres en origen, i el de mostres en mercat, coordinat per l’Agència 
Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) i executat per les 

autoritats competents de les conselleries de salut de les comunitats 
autònomes. 
Subprograma en importacions, coordinat pel Ministeri de Sanitat, Serveis 

Socials i Igualtat (MSSSI) i executat pel personal de l’Administració general 
de l’Estat que recull les mostres d’importacions. 

 
Si, com a resultat de l’anàlisi del control realitzat en un estat membre, 
identifica que alguna de les mostres pot suposar un problema per a la salut 

−per exemple, la ingesta estimada a curt termini és més alta que la dosi de 
referència aguda (DRA) per a la substància que es troba−, l’estat membre 

informa els altres estats membres i a la Comissió Europea a través del 
Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF).  
 

El RASFF garanteix que la informació pertinent es comparteix amb totes les 
autoritats competents (estats membres de la UE i Noruega, Liechtenstein i 

Islàndia), la Comissió Europea i l’EFSA sense demores perquè els estats 
membres adoptin mesures oportunes adequades de gestió de riscos.  
 

La informació sobre les notificacions del RASFF es pot consultar a la pàgina 
web de la Comissió Europea- Portal RASFF14 . 

 

                                       
14 http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm 
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4. Situació a Catalunya 

A Catalunya les actuacions de vigilància i control de plaguicides en aliments 
i pinsos estan distribuïdes entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya (ASPCAT) i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) en 
l’àmbit territorial del municipi de Barcelona.  

 
 El DAAM és l’autoritat competent en matèria de sanitat vegetal i 

productes fitosanitaris i s’encarrega d’executar els programes de 

vigilància i control de la comercialització i ús dels plaguicides d’ús 
agrícola. També és l’òrgan competent en matèria de seguretat 

alimentària en l’àmbit de la producció ramadera i realitza activitats de 
vigilància i control dels residus de plaguicides en els productes 
d’origen vegetal i animal en origen produïts a Catalunya. 

 
 L’ASPCAT és l’autoritat competent de la gestió i execució de les 

actuacions en matèria de protecció de la salut derivades de les 
competències de la Generalitat. Dintre de les seves competències, i 
juntament amb l’ASPB, realitzen entre altres funcions de vigilància i 

control sanitari oficial dels aliments, dels productes alimentaris, de 
les indústries i dels establiments relacionats, l’execució dels 

programes de vigilància i control de residus de plaguicides en els 
aliments a Catalunya, i el control de l’ús i la comercialització dels 

biocides d’ús ambiental o en la indústria alimentària.  
 

El DAAM actua en origen, en les primeres fases de la cadena alimentària, 

com ara magatzems de cooperatives, centrals hortofructícoles i explotacions 
ramaderes i l’ASPCAT i l’ASPB actuen als escorxadors, les empreses 

alimentàries i els punts de venda al consumidor final. 
 
Els resultats de les actuacions de vigilància i control de plaguicides en 

productes alimentaris dels anys 2011 i 2012 s’han separat en tres apartats: 
 

 Activitats de vigilància i control de la comercialització i l’ús dels 
plaguicides d’ús fitosanitari, executades pel DAAM. 

 Activitats de vigilància i control de la comercialització i l’ús dels 

plaguicides d’ús ambiental o a la indústria alimentària, executades per 
l’ASPCAT i l’ASPB. 

 Activitats de vigilància i control pel que fa al compliment dels LMR de 
plaguicides en productes alimentaris, executades pel DAAM, l’ASPB i 
l’ASPCAT. 
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4.1. Mecanismes de coordinació 

 
A Catalunya com a òrgan de planificació i coordinació de les actuacions de la 

Generalitat de Catalunya existeix la Comissió Interdepartamental en 
matèria de plaguicides i biocides. Es tracta d’un òrgan col·legiat que es 
va crear com a instrument de coordinació entre el departament competent 

en matèria d’agricultura i ramaderia i altres departaments de la Generalitat 
de Catalunya implicats en la matèria, amb l’objectiu de desplegar la 

normativa que afecta els productes fitosanitaris i els biocides, així com de 
coordinar les actuacions d’inspecció i control que es duen a terme. 
 

En l’àmbit estatal, creada mitjançant el Reial decret 2163/1994, de 4 de 
novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari 

d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris, existeix la 
Comissió d’Avaluació de Productes Fitosanitaris, com a òrgan assessor 
en matèria de concessió d’autoritzacions per comercialitzar i realitzar 

assaigs amb productes fitosanitaris, i en tot allò referent a la inclusió de 
substàncies actives en la llista comunitària;  

 
L’any 2012, en el marc estatal es crea un Grup de Treball per a l’Ús 
Sostenible dels Fitosanitaris per elaborar el Pla d’Acció Nacional i 

desenvolupar el full de ruta per transposar els objectius i les obligacions que 
estableix la Directiva 128/2009/CE, de l’ús sostenible dels plaguicides. A 

Catalunya el juny de l’any 2012, es crea la Mesa per a l’ús sostenible del 
productes fitosanitaris com a plataforma de treball col·laboratiu de la 
Generalitat de Catalunya en aquest tema. 
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5. Resultats a Catalunya, anys 2011-2012 

 

5.1. Activitats de vigilància i control sobre la comercialització i 
utilització de plaguicides d’ús fitosanitari 
 

El Servei de Sanitat Vegetal del DAAM en col·laboració amb els serveis 
territorials i les oficines comarcals coordina i s’encarrega d’executar els 

programes següents i les activitats relacionades amb la comercialització i la 
utilització de productes fitosanitaris a Catalunya. 
 

 Programa de vigilància i control de la comercialització de 
productes fitosanitaris 

 Programa de vigilància de la utilització de productes 
fitosanitaris 

 Activitats de formació, promoció i divulgació  

 Lluita i control de plagues dels vegetals 
 

 
5.1.1. Programa de vigilància i control de la comercialització de 
productes fitosanitaris 

 
L’objectiu d’aquest programa és controlar el compliment de la legislació que 

afecta els establiments que fabriquen, emmagatzemen i comercialitzen 
productes fitosanitaris, i controlar i comprovar que els productes 

fitosanitaris posats al mercat estan degudament registrats i compleixen els 
requeriments de qualitat previstos per la legislació. La finalitat, doncs, és 
evitar que es posin en circulació productes fitosanitaris que no compleixin 

uns mínims de qualitat, i garantir d’aquesta manera l’eficàcia dels 
tractaments fitosanitaris. 

 
Aquest programa comporta les actuacions següents: 
 

 Control d’establiments: inscripció en el Registre oficial d’establiments i 
serveis plaguicides i control del Llibre oficial de moviments (LOM), 

control de la qualificació del personal i de les condicions 
d’emmagatzematge de productes. 
 

 Control de la qualitat dels productes: identificació de les substàncies 
actives, control de l’etiquetatge i l’envasament, concentració de la 

substància activa i control de les propietats fisicoquímiques. 
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Taula 1. Resultats del Programa de vigilància i control de la comercialització de 

productes fitosanitaris efectuat pel DAAM. Període 2011-2012 

Programa de vigilància i control de la comercialització de plaguicides 

d’ús fitosanitari. Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 

Control d’establiments productors 2011 2012 

Nombre d’inspeccions 14 24 

Nombre de controls del LOM 1.002 1.068 

Nombre de disconformitats 3 2 

Taxa de conformitat 99,8% 99,8% 

 

 

Programa de vigilància i control de la comercialització de plaguicides 

d’ús fitosanitari. Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 

Control de la qualitat dels productes 2011 2012 

Nombre de controls o determinacions realitzats 9 8 

Nombre de controls o determinacions amb 
disconformitats 

0 0 

Taxa de conformitat 100% 100% 

Font: DAAM 

Taula 2. Evolució de les vendes de plaguicides a Catalunya per tipus de producte. 

Període 2009-2012 

Vendes de plaguicides a Catalunya 

Resultats de l’activitat en el període 2009-2012 

Tipus de 
producte 

Tones Milers d’euros 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Insecticides, 
acaricides, 
nematicides 

1.973,2 2.617,9 1.955,4 1.800,0 14.686,4 22.685,3 17.317,9 7.081,6 

Fungicides 2.293,8 1.968,1 1.996,9 2.195,9 15.267,3 15.514,9 14.561,3 5.270,8 

Herbicides 2.292,3 2.359,8 2.261,1 2.584,5 22.555,2 15.078,0 22.183,2 22.931,1 

Altres  1.390,3 2.511,4 1.969,1 2.223,5 5.491,2 6.043,7 6.306,3 6.876,5 

Total 7.664,8 9.457,2 8.182,4 8.803,9 58.000,1 59.321,8 60.368,7 62.160,0 

Fonts: Servei de Sanitat Vegetal del DAAM i AEPLA (Associació Empresarial per a la Protecció de Plantes) 
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Taula 3. Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) del DAAM. 

Període 2011-2012 

Gestió del ROESP_DAAM 

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 

Tipus d’actuació/any Inscrits segons activitat 2011 2012 

Total d’inscrits al ROESP  1.462 1.537 

Noves inscripcions  90 58 

Registre oficial d’establiments i 
serveis plaguicides(ROESP) 
Inscripcions segons l’activitat 

 

Plantes de fabricació 144 147 

Magatzems sense venda al públic 125 134 

Establiments de comercialització 521 551 

Plantes de tractament 17 20 

Centres de neteja i desinfecció de vehicles 42 47 

Total d’establiments* 850 888 

Empreses de serveis 111 113 

Empreses de tractament 501 536 

Font: DAAM. Memòria 2011-2012 
*El total d’establiments no és la suma de les diferents activitats  perquè hi ha establiments inscrits en 
diferents activitatss  

5.1.2. Programa de vigilància de la utilització de productes 
fitosanitaris 
 

Aquest programa té com a objectius vigilar la utilització correcta dels 
productes fitosanitaris, mitjançant les actuacions següents: 

 
1. Control de les empreses de tractaments fitosanitaris 
 

 Comprovar que estiguin registrades en el Registre oficial 
d’establiments i serveis plaguicides (ROESP). 

 Controlar que les persones que efectuen aplicacions de productes 
plaguicides tinguin el carnet d’aplicador de tractaments corresponent. 

 Control del Llibre oficial de moviments (LOM). 

 Inspecció de contractes amb usuaris i tipus de tractaments efectuats. 
 Revisar en camp l’aplicació d’algun tractament, i comprovar les 

mesures de seguretat dels aplicadors, productes emprats i tinença de 
carnet d’aplicador. 
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2. Control directe en camp dels productes 

 
Comprovar l’ús correcte dels productes fitosanitaris mitjançant el control 

de les aplicacions directes en camp. 
 

3. Control de mostres vegetals, sòls i aigües després dels 

tractaments 
 

Comprovar la repercussió dels tractaments sobre el medi ambient, així 
com vigilar i controlar que els productes són emprats d’acord amb el que 
estableixen les normes vigents, i que no s’utilitzen productes no 

autoritzats o prohibits. 
 

D’altra banda, l’Ordre APA/326/200715 obliga els agricultors i altres 
productors a portar un registre per a cada tractament realitzat, per a cada 
anàlisi de plaguicida realitzat a voluntat de l’agricultor o per exigència del 

sistema de producció, i per a cada producte vegetal o partida de la collita. 
Aquest requeriments es verifiquen amb les inspeccions de la condicionalitat. 

Taula 4. Resultats del Programa de vigilància i control de la utilització de productes 

fitosanitaris efectuat pel DAAM. Període 2011-2012 

Programa de vigilància de la utilització de productes fitosanitaris 

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 

Any 2011 2012 

 

Tipus d’actuació Nombre de 
controls  

Taxa de 
conformitat 
(%) 

Nombre de 
controls  

Taxa de 
conformitat 
(%) 

Mostreig aleatori de 
vigilància de la 
utilització de 
productes 
fitosanitaris en 
vegetals, sòl, aigua 
 

26 mostres 
 
De planta d’arròs i 
sòl de camp d’arròs 
20 de Terres de 
l’Ebre i 6 de Girona 

93% 
 

2 mostres 
superen els LMR 

del 
tebuconazole 

9 mostres 
d’arròs 

100% 

 
 
La condicionalitat és un conjunt de requisits de gestió en matèria de salut 

pública, zoosanitat, fitosanitat, medi ambient i benestar dels animals, a més 
de les bones condicions agràries i mediambientals que han d’observar els 

beneficiaris de determinats ajuts directes de la política agrària comuna 
(PAC) que tinguin com a activitat l’agricultura i/o la ramaderia, i de 
determinats ajuts de desenvolupament rural d’acord amb la normativa de la 

Unió Europea [Reglament (CE) núm. 73/2009 i Reglament (CE) núm. 
1698/2005]. 

                                       
15 Ordre APA/326/2007, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen les obligacions dels titulars 
d’explotacions agrícoles i forestals en matèria de registre de la informació sobre l’ús de productes 
fitosanitaris. 
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Entre les tasques d’inspecció per al compliment dels requisits de la 

condicionalitat s’inclou el control dels registres relatius a l’ús de 
fitosanitaris, la utilització de productes fitosanitaris autoritzats i la utilització 

adient dels productes fitosanitaris segons les indicacions de l’etiqueta. 
En cas d’incompliment s’apliquen les reduccions corresponents dels ajuts de 
la PAC. El càlcul es fa mitjançant una fórmula polinòmica que té uns barems 

establerts. 

Taula 5. Condicionalitat: control del Registre de la informació sobre l’ús de 

productes fitosanitaris. DAAM. Anys 2011-2012 

Condicionalitat: control del Registre de la informació sobre l’ús de 

productes fitosanitaris  

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 

Any 2011 2012 

Tipus d’actuació Nombre de 
controls  

Taxa de 
conformitat 

(%) 

Nombre de 
controls  

Taxa de 
conformitat 

(%) 

Condicionalitat: 
control de camp del 
Registre de la 
informació sobre l’ús 
de productes 
fitosanitaris  

660  90,3% 681  97,2% 

Font: DAAM 
 

5.1.3. Activitats de formació, promoció i divulgació de la sanitat 

vegetal i els productes fitosanitaris  
 

a) Formació per a aplicadors i manipuladors de productes fitosanitaris 
 
Taula 6. Resultats de les actuacions de formació d’aplicadors i manipuladors de 

productes fitosanitaris del DAAM. Any 2011-2012 

Formació d’aplicadors de productes plaguicides 

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 (I/II) 

Tipus d’actuació 2011 2012 

Cursos realitzats: 143 
 
- per les escoles agràries: 70 
 
- per centres homologats: 73 
 

143 
 
- per les escoles agràries: 59** 
 

- per centres homologats: 94 
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Formació d’aplicadors de productes plaguicides 

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 (II/II) 

Tipus d’actuació 2011 2012 

Cursos realitzats: 143 
 
- per les escoles agràries: 70 
 
- per centres homologats: 73 

143 
 
- per les escoles agràries: 59** 
 

- per centres homologats: 94 

Nombre de carnets 
expedits fins el 31/12 

40.607 43.035 

Nombre de carnets 
expedits durant l’any 

2.787 2.428 
 
Bàsic:1.683 
Qualificat: 732 
Qualificat fumigador (i fumigants): 12 
Especial: desinfecció de sòls: 1 
Especial: micromamífers: 0 
Pilot d’aplicador agroforestal: 0 

Cursos supervisats* 73 94 

* Se supervisen tots els cursos homologats.  ** 36 presencials i 23 de formació a distància. 
Font: DAAM 

 

b) Avisos fitosanitaris 

 
El Servei de Sanitat Vegetal gestiona set estacions d’avisos fitosanitaris que 

efectuen el seguiment de les plagues i fan avisos fitosanitaris als 
agricultors, fomenten la lluita integrada, experimenten l’eficàcia i l’impacte 

ambiental dels productes fitosanitaris i posen a punt nous sistemes de lluita 
respectuosos amb el medi. S’informa els agricultors mitjançant missatges 

SMS, a través de set contestadors telefònics automàtics i telemàticament 
(en línia) als portals de DAAM16 i Ruralcat.17  
 
Taula 7. Avisos fitosanitaris, DAAM. Anys 2011-2012 

Avisos fitosanitaris 

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 

Any 2011 2012 Observacions 

Per SMS 6.647 3.552 Urgents per SMS 

Per correu electrònic 7.636 4.447 Urgents per correu electrònic 

A contestadors telefònics 445 392 7 contestadors telefònics automàtics a 
Catalunya 

En línia a www.ruralcat.net 

12 (mensuals)   12 mensuals al web del DAAM, a la revista 
Catalunya Agrària i Rural  

Setmanals   premsa/ràdios locals 

Font: DAAM 

                                       
16  
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_xeacat_xarxa_estacion
s_avisos_catalunya/dar_estacio_avisos_fitosanitaris/  
 
17 http://www.ruralcat.net/web/guest/avisos.fitosanitaris 
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http://www.ruralcat.net/web/guest/avisos.fitosanitaris


 

 

 

c) Divulgació d’informació sobre plagues i productes fitosanitaris 
 
Taula 8. Activitats divulgatives sobre plagues i productes fitosanitaris del DAAM. 

Anys 2011-2012 

Divulgació d’informació sobre plagues i productes fitosanitaris. 

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 

Tipus 
d’actuació 

Nombre 2011 2012 

Observacions Observacions 

Fitxa de plaga 3.000 
exemplars 

Fitxa 23. Mosca mediterrània de la 
fruita (Ceratitis capitata) 
 
Fitxa 65. El caragol poma 

Fitxa 46. El virus de la sharka 
 
Fitxa 1. Mosca mediterrània 
(castellà) 
 
Fitxa 66. Drosophila suzukii 
 
Fitxa 68. Vespeta del castanyer 

Full informatiu 
(FI) 

3.000 
exemplars 

FI. Com evitar la invasió del 
caragol poma en arrossars. El 
caragol poma i les arquetes del 
desaigües 
 
FI. Drosophila suzukii: prevenció i 
lluita 
 
FI. La Directiva 2009/128/CE d’ús 

sostenible dels plaguicides 
 
FI. L’ull de gall de l’olivera 
(Spilocaea oleagina) 
 
FI. La mota de la pomera 
 
FI. El nematode de la fusta del pi 
(full per als transportistes) 

FI. El virus de la sharka. 
Símptomes visuals 
 
FI. Exportació de material vegetal 
 
FI. El caragol poma. Identificació 
d’espècies 

Pòster 500 
exemplars 

El morrut de les palmeres  

Tríptic 3.000 
exemplars 

Prevenció i lluita contra el morrut 
de les palmeres 

El foc bacterià 

Font: DAAM 

5.1.4. Lluita contra les plagues de vegetals  

 
Taula 9. Actuacions de vigilància i seguiment de plagues. Anys 2011-2012 

Vigilància i seguiment de plagues  

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 

 Nombre  

Tipus d’actuació 2011 2012 Observacions 

Seguiment de 
plagues 

117 116 
Organismes nocius objecte de seguiment: insectes, 
àcars, nematodes, fongs, virus, bacteris i fitoplasmes. 

Control de punts 
d’observació 

2.045 2.046 
Trampes de feromones sexuals, trampes alimentàries, 
estacions agrometeorològiques, etc. 

Control de planters 505 533 Lliurament del passaport fitosanitari de la CEE 
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a) Seguiment oficial, control i eradicació de plagues de quarantena 
 
Taula 10. Actuacions de seguiment, control i eradicació de plagues de quarantena 

del DAAM. Anys 2011-2012 

Seguiment oficial, control i eradicació de plagues de quarantena 

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 

(I/II) 

Plaga de 
quarantena 

any 
superfície 
prospectada 
(ha)  

Observacions 

Prospecció 
del foc 
bacterià 

2011 2.830 ha 

Prospecció intensiva de plantacions de fruiters: 2.829,52 ha, 
control (primavera i tardor) de la xarxa permanent de vigilància 
del foc bacterià formada per 448 punts repartits en 39 itineraris, 
en els quals s’observen 69.457 plantes. 
S’han prospectat 166 vivers de espècies susceptibles. Personal 
contractat per a la prospecció de camp i laboratori: 16. 
No hi ha hagut cap mostra de les analitzades que hagi donat 
resultat positiu a foc bacterià. 

 

2012 5.773,9 ha 

Tot i que s’ha considerat eradicat el focus de foc bacterià que hi 
va haver l’any 2007 a la comarca del Gironès, i tenint en compte 
la situació d’aquesta greu malaltia dels fruiters a l’Estat espanyol, 
especialment a les comunitats veïnes, cal mantenir la vigilància 
estricta en tots els territoris per tal de cercar de forma immediata 
possibles nous focus de la malaltia. 
 

Prospecció 
de la 
flavescència 
daurada de 
la vinya 

2011 2.315 ha 

Les actuacions dutes a terme els darrers anys pel Servei de 
Sanitat Vegetal del DAAM (tractaments aeris contra l’insecte 
vector Scaphoideus titanus, arrencament de ceps afectats, 
destrucció obligatòria de vinyes abandonades, àmplia informació 
als agricultors…) han aconseguit controlar eficaçment els focus 
de la flavescència daurada al Baix Empordà. 
A l’Alt Empordà, concretament a la zona de Capmany, on aquest 
estiu s’ha localitzat un nou focus, s’ha fet la prospecció de les 
vinyes per tal de localitzar els ceps infectats.  
 

2012 550 ha 

La superfície tractada de flavescència daurada el 2012 
(tractament aeri del vector Scaphoideus titanus) ha estat de 550 
ha. 
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Seguiment oficial, control i eradicació de plagues de quarantena 

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012  

(II/II) 

Plaga de 
quarantena 

any 
Superfície 
prospectada 
(ha)  

Observacions 

Prospecció 
del virus de 
la sharka 

2011 226,6 ha 

Aquest any s’ha realitzat el seguiment dels dos focus 
existents: un en el municipi de la Granja d’Escarp (Lleida) i 
l’altre al municipi de Benissanet (Terres de l’Ebre). El 
seguiment ha consistit en la recollida de mostres de fulla de 
tots els arbres de les parcel·les situades en la zona de 
seguretat del focus i l’anàlisi posterior. En total, s’ha avaluat la 
sanitat de 216.744 arbres. 
S’ha fet l’arrencament i destrucció dels arbres que han donat 
positiu en les anàlisis efectuades.  
 

2012 579,48 ha 

En la campanya 2012, s’ha fet l’arrencament i destrucció de 
11,18 ha i 56 arbres aïllats afectats pel virus de la sharka, 
amb un cost derivat de les indemnitzacions de 383.598,23 €. 
 

Prospecció 
de 
xanthomones 

2011 248,8 ha 

S’ha realitzat la prospecció del bacteri en els 5 focus detectats 
l’any 2009, amb un total de 248,80 ha de les espècies 
susceptibles. En dos dels focus s’ha trobat algun arbre positiu 
en una explotació de cada focus. En els altres 3 focus no s’ha 
trobat cap arbre amb símptomes de la malaltia. 
En total, s’han arrencat 1,03 ha de fruiters de pinyol i 58 
arbres aïllats, s’han tramitat 3 expedients d’indemnització. 
Amb aquests resultats, es constata que les actuacions 
d’eradicació realitzades durant l’any 2009 es van mostrar molt 
eficaces per a l’eradicació de la malaltia a Catalunya. 
 

2012 82,96 ha 

Com a conseqüència de les actuacions d’eradicació s’ha 
realitzat l’arrencament i destrucció dels arbres i, si cal, 
parcel·les afectades. En la campanya 2012, s’ha fet 
l’arrencament i destrucció de 7,19 ha i 63 arbres aïllats 
afectats per xanthomonas arboricola pv. pruni, amb un cost 
derivat de les indemnitzacions de 141.645,19 €. 
 

Morrut roig 
de les 
palmeres 

2011 
 

6.745/250 
palmeres  

Aquesta plaga ha incrementat molt els seus atacs a la palmera 
canària, en menor grau a la palmera datilera i de forma 
puntual a altres espècies. Des del començament de la detecció 
de la plaga, a Catalunya han estat constatades un total de 
6.745 palmeres afectades, i durant l’any 2011 s’han realitzat 
actuacions sobre un total de 250 palmeres. També s’han 
inspeccionat trimestralment els 199 vivers de palmeres 
d’acord amb la normativa comunitària. 
 

2012 
7.924/325 
palmeres 

Des de la detecció de la plaga a Catalunya (desembre de 
2005), han estat constatades pel SSV un total de 7.924 
palmeres afectades, i durant l’any 2012 s’han realitzat 
actuacions sobre un total de 325 palmeres. També s’han 
inspeccionat trimestralment els 197 vivers de palmeres 
d’acord amb la normativa comunitària.  
L’abril es va publicar l’Ordre AAM/56/2011, de modificació de 
l’Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara 
l’existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut de la 
palmera, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), i es 
qualifica d’utilitat pública la prevenció i lluita contra aquesta 
plaga. Actualment, la plaga afecta tot l’arc mediterrani 
europeu. A Catalunya, afecta 258 municipis de 19 comarques. 
 

Font: DAAM 
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b) Campanyes oficials de lluita col·lectiva contra plagues 
 

Són campanyes específiques dirigides a lluitar col·lectivament contra les 
plagues de difícil control i individualment en determinades zones. 

 
Taula 11. Campanyes oficials de lluita col·lectiva contra plagues del DAAM. Any 

2011-2012 

Campanyes oficials de lluita col·lectiva 

Resultat de l’activitat en els anys 2011-2012 

Tipus 
d’actuació  

Any 
Hectàrees 
tractades 

Observacions 

Campanya de 
tractament 
aeri de la 
mosca de 
l’olivera 

2011 41.600 ha 

Resultats satisfactoris. Al Baix Ebre i al Montsià l’any 2011 en 
col·laboració amb les agrupacions de defensa vegetal (ADV) 
s’ha realitzat la campanya de tractaments aeris contra la 
mosca de l’olivera declarada d’utilitat pública. En total, s’han 
protegit 41.600 ha i se n’han fet 2 passis. Aquest any no s’ha 
dut a terme campanya de tractament aeri a la Ribera d’Ebre. 
 

2012 44.000 ha 

Al Baix Ebre i al Montsià l’any 2012 en col·laboració amb les 
ADV s’ha realitzat la campanya de tractaments aeris contra la 
mosca de l’olivera declarada d’utilitat pública. En total, s’han 
protegit 44.000 ha i se n’han fet 2 passis. Aquest any no s’ha 
dut a terme campanya de tractament aeri a la Ribera d’Ebre. 
No hi ha hagut incidències remarcables; les parcel·les que no 
volen ser tractades per mitjans aeris ho han de sol·licitar i 
han de justificar quin tipus de protecció duen a terme contra 
la plaga. Per tal de no tractar les parcel·les que ho han 
sol·licitat s’utilitza el sistema DGPS en el tractament aeri. 
Amb l’objectiu de testar diferents mitjans de lluita col·lectiva 
contra la mosca de l’olivera alternatius als tractaments aeris 
actuals, valorar l’eficàcia dels sistemes de control i del cost 
econòmic de cada sistema, a la zona de l’Ametlla de Mar 
s’han cobert 425 ha amb diferents mètodes de lluita contra la 
mosca de l’olivera. 

Campanya de 
tractament 
aeri del vector 
de la 
flavescència 
daurada de la 
vinya 

2011 267 ha 

Resultats satisfactoris. 
S’ha efectuat un tractament aeri per reduir les poblacions de 
l’insecte vector Scaphoideus titanus. 
 

2012 550 ha 

Les actuacions realitzades des de 1996, any en què es va 
detectar la flavescència daurada per primer cop a Catalunya, 
havien aconseguit pràcticament l’eradicació d’aquesta 

malaltia.  
La superfície tractada de flavescència daurada el 2012 
(tractament aeri del vector Scaphoideus titanus) ha estat de 
550 ha. 
 

Campanya 
contra el 

barrinador de 
l’arròs 

2011 22.300 ha 

S’ha executat a la campanya de lluita col·lectiva contra el cuc 
o barrinador de l’arròs a les 21.500 ha al Delta de l’Ebre, 
mitjançant la tècnica de captura massiva amb trampes de 
feromones. A Girona, 800 ha amb el mateix criteri. 
 

2012 22.391 ha 

Sota la direcció tècnica del Servei de Sanitat Vegetal, l’ADV 
de l’arròs i altres cultius al Delta de l’Ebre, ha executat la 
campanya de lluita col·lectiva contra el cuc o barrinador de 
l’arròs a les 21.500 ha al Delta de l’Ebre, mitjançant la tècnica 
de captura massiva amb trampes de feromones. A Girona, 
891 ha amb el mateix criteri. 
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Campanyes Oficials de lluita col·lectiva 

Resultat de l’activitat en els anys 2011-2012 

Tipus 
d’actuació  

Any 
Hectàrees 
tractades 

Observacions 

Campanya 
contra la 
mosca de la 
fruita 

2011 8.000 ha 

Tant en cítrics al Baix Ebre i al Montsià, com en moltes altres 
zones fruiteres catalanes es va efectuar el control d’aquesta 
plaga pel mètode de la captura massiva. Se subvenciona el 
material a les ADV que col·laboren en aquest programa amb 
la finalitat de reduir i fins i tot substituir els tractaments 
químics. En total, van ser més de 8.000 ha entre plantacions 
de cítrics (1.200 ha) i de fruiters. 

 

2012 7.075 ha 
 
 

Campanya 
contra el 
caragol poma 
 

2011 —  

2012 1.570 

El caragol poma està present a l’hemidelta esquerre en part 
de la xarxa de desguassos i, a les parcel·les d’arròs. Les 
hectàrees de l’hemidelta esquerre amb presència de caragol 
poma a final del 2012 són 1.570 ha.  
El DAAM ha continuat realitzant actuacions de contenció i/o 
eradicació en tots els àmbits. A les parcel·les d’arròs s’han fet 
tractaments controlats de forma oficial a les parcel·les amb un 
nivell alt i mitjà d’afectació (a la primavera, 482 ha; a la 
tardor-hivern, 494 ha), s’hi han instal·lat mesures de barreres 
físiques de contenció com malles, tubs alçats que provoquen 
una cascada d’aigua,... També s’hi han instal·lat blocs 
atraients per concentrar els caragols bàsicament a les sortides 
d’aigua i en alguns casos a l’entrada i es continuen assajant 
productes adulticides i ovicides en laboratori, altres mètodes 
físics en xarxes de canals, i també el tractament amb aigua 
de mar en xarxa de canals i parcel·les de cultiu amb la 
posterior inundació d’aigua dolça en una zona terminal de 
l’hemidelta esquerre en unes 650 ha. 

 

Font: DAAM 

 

c) Foment de la creació i el manteniment d’agrupacions de defensa vegetal 

(ADV) 

 

Les agrupacions de defensa vegetal (ADV) són associacions d’agricultors 
creades l’any 1983 pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de promoure la lluita col·lectiva 

contra les plagues. Una de les finalitats de creació d’aquestes associacions 
va ser que els agricultors tinguessin tècnics propis que els oferissin 

assessorament proper i personalitzat. Aquestes agrupacions reben ajuts 
anuals per a la contractació de tècnics que assessorin els pagesos en relació 

amb els mètodes i moments de lluita contra les plagues, i promouen la lluita 
col·lectiva i el control integrat de plagues. 
 

Les agrupacions de defensa vegetal poden ser d’àmbit municipal o 
supramunicipal i han d’agrupar com a mínim el 20% dels pagesos de l’àrea, 

o el 50% de la superfície dels conreus que cal protegir. 
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Taula 12 Activitats relacionades amb les ADV efectuades pel DAAM. Anys 2011-

2012 

Agrupacions de defensa vegetal (ADV) 

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 

Tipus 
d’actuació 

Nombre d’actuacions 

Any 2011 

Nombre d’actuacions 

Any 2012 

ADV en 
funcionament 

94 98 

Reunions 
SSV-ADV 

35 setmanals (cada divendres) Lleida 

21 sectorials (fruiters, olivera, cítrics), 

territorials (Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona i Terres de l’Ebre) i altres  

34 setmanals (cada divendres) Lleida 

70 sectorials (fruiters, olivera, cítrics), 

territorials (Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona i Terres de l’Ebre) i altres 

Import de les 
subvencions 
a ADV 

1.912.754,45 € 1.969.502,36 € 

Font: DAAM 

 
d) Control oficial de proveïdors de material vegetal i expedició del passaport 
fitosanitari de la CEE 

 
Aquesta activitat té per objecte controlar la producció i el comerç del 

material vegetal per evitar la difusió de plagues de quarantena. Aquest 
control es basa en dos elements fonamentals: el Registre oficial de 
proveïdors de material vegetal i el passaport fitosanitari. 

 
Taula 13. Actuacions de control oficial de la producció i comerç de material vegetal 

efectuades pel DAAM. Anys 2011-2012 

Control oficial de proveïdors de material vegetal i expedició del passaport 

fitosanitari de la CEE 

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 

Tipus d’actuació Nombre 
Any 2011 

Nombre 
Any 2012 

Cens d’activitat: inscripció en el Registre 

782 
505 empreses amb passaport 
fitosanitari 

845 
704 empreses amb 
passaport fitosanitari  
 

Control oficial: inspeccions de 
proveïdors de material vegetal 

617 699 

Certificació de material vegetal 
Llavors  

37.380,0 tones cereals (inclou 
arròs i panís) 
12.432,0 tones farratgeres, 
lleguminoses, oleaginoses i 
sorgo (182,6 t) 

39.878,1 tones cereals 
(inclou arròs i panís) 
5.302,1 tones farratgeres, 
lleguminoses, oleaginoses i 
sorgo (105,3 t) 

Certificació de material vegetal 
Producció de plançons 

541.136 unitats de plançons 
de cítrics 

4.377.455 unitats de plançons 
de fruiters 
9.904.458 unitats de plançons 
d’olivera 

810.351 unitats de plançons 
de cítrics 

6.409.081 unitats de 
plançons de fruiters 
4.940.703 unitats de 
plançons d’olivera 
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f) Experimentació i posada a punt de tècniques de lluita alternatives als 
plaguicides 

Taula 14. Dades de les activitats d’experimentació i posada a punt de tècniques de 

lluita alternativa als plaguicides, DAAM. Anys 2011-2012 

Experimentació i tècniques de lluita alternatives als plaguicides 

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 

Tècnica Cultiu 2011 2012 

Hectàrees Hectàrees 

Captura massiva de Chilo suppressalis Arròs 22.892 22.890,9 

Captura massiva de Ceratitis capitata  Fruiters i cítrics 6.158,9 7.075,3 

Captura massiva de la mosca de l’olivera Olivera 356,0 811,6 

Control biològic de la mosca de l’olivera amb fongs Olivera 4 6 

Captura massiva d’Helicoverpa armigera Tomàquet 8 8 

Captura massiva d’Helicoverpa armigera Mongeta del ganxet 12 12 

Control biològic de Frankliniella occidentalis 
mitjançant nematodes entomopatògens 

Pebrot 
0,1 0,1 

Biofumigació per al control d’agents nocius del sòl Bleda i espinacs 0 1 

Captura massiva de Tuta absoluta Tomàquet 19 19 

Confusió sexual de Zeuzera pyrina en l’avellaner i el 
garrofer 

Avellaner i 
garrofer 

3 3 

Confusió sexual del cuc o corc del raïm Vinya 9.274,0 8.775 

Control biològic del diabló amb fongs i nematodes Avellaner 4 4 

Micorrització amb tòfona negra d’avellaners en 
producció ecològica 

Avellaner 
30 30 

Solarització per al control de nematodes en patata Patata 3,1 4 

Control del xancre del castanyer amb soques 
hipovirulentes 

Castanyer 
100,0 125 

Introducció de fauna auxiliar per al control biològic 
de plagues 

Tomàquet 
84,7 84,7 

Confusió sexual de Carpocapsa o corc de les pomes 
i les peres (Cydia pomonella) 

Fruiters de llavor 
4.778,1 4.447,3 

Confusió sexual de Carpocapsa més rosegadors de 
fulla (Pandemis, Adoxophies, etc.) 

 0 58 

Confusió sexual d’anàrsia (Anarsia lineatella) i 
grafolita (Cydia molesta) 

Fruiters de pinyol 
338,3 380 

Confusió sexual de Zeuzera pyrina Pomera i perera 489,0 312 

Confusió sexual de la sèsia (Synanthedon 
myopaeformis) 

Pomera i perera 
11,6 27 

Superfície total dedicada a mètodes 
alternatius 

 
44.566,8 45.073,9 

Font: DAAM 
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5.2. Activitats de vigilància i control sobre la comercialització i la 

utilització de plaguicides d’ús ambiental o en la indústria 
alimentària 

 
L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) juntament amb l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona (ASPB) són els organismes responsables 

d’executar els programes de control a les entitats de serveis a tercers de 
control de plagues i a les que comercialitzen productes plaguicides i 

desinfectants, d’àmbit ambiental i a la indústria alimentària. 
 
Dins del sistema de control de plagues i ús de plaguicides i desinfectants 

l’ASPB du a terme tres programes: 
 

a) Programa de control dels serveis de control de plagues i de 
desinfecció d’àmbit ambiental i a la indústria alimentària. 
 

b) Programa de control d’entitats de comercialització, distribució i 
emmagatzematge de plaguicides i desinfectants en l’àmbit ambiental 

i la indústria alimentària. 
 
c) Programa de supervisió de plans de control de plagues i de 

desinfecció en locals. 
 

L’ASPB i ASPCAT també s’encarreguen de la gestió del Registre oficial 
d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) pel que fa als plaguicides d’ús 
en la indústria alimentària i els plaguicides d’ús ambiental a Catalunya i de 

l’homologació dels cursos de formació d’aplicadors de plaguicides d’ús 
ambiental i d’ús en la indústria alimentària i l’expedició del carnet de 

capacitació corresponent. 
 
En concret gestionen la inscripció al ROESP: 

 
 D’establiments que exclusivament comercialitzin, emmagatzemin o 

distribueixin plaguicides o desinfectants d’ús ambiental o en la 
indústria alimentària; 

 D’empreses o serveis d’aplicació a tercers de plaguicides o 

desinfectants d’ús ambiental o en la indústria alimentària; 
 De serveis de tractaments a tercers per a la prevenció i el control de 

la legionel·losi. 
 

5.2.1. Programa de control d’establiments i serveis plaguicides 
ambientals o d’ús en la indústria alimentària 
 

Aquest programa recull diverses actuacions adreçades a comprovar i 
promoure l’adequació de les empreses de control de plagues, de 

comercialització de plaguicides ambientals i d’ús en la indústria alimentària, 
a les normes dirigides a prevenir els riscos per a la salut de la població. 
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En anys anteriors, les empreses que elaboren, envasen, emmagatzemen, 

distribueixen o importen plaguicides usats en la indústria alimentària eren 
objecte d’inscripció en el Registre sanitari d’indústries i productes 

alimentaris de Catalunya (RSIPAC), amb la clau 37, en consonància amb la 
normativa sobre Registre General Sanitari d’Aliments.  
 

Aquest registre, gestionat per l’ASPCAT, permet disposar del cens 
d’establiments i empreses objecte de controls periòdics en matèria 

alimentària per part dels inspectors del Departament de Salut. No obstant 
això, com que la legislació vigent en matèria de biocides ja preveu des del 
200218 un registre de les empreses que elaboren o comercialitzin biocides 

destinats a l’ús en la indústria alimentària o a altres finalitats (ROESP) i un 
control sobre aquestes empreses, el Reial decret 191/201119, de 18 de 

febrer, sobre Registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments 
les ha exclòs de l’obligació d’inscripció en els registres alimentaris.  
 

En conseqüència, a partir de la publicació del Reial decret 191/2011, l’Àrea 
d’Autoritzacions i Registre de l’ASPCAT ha arxivat totes les sol·licituds 

d’inscripció en el Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de 
Catalunya (RSIPAC) en tràmit, i ha iniciat, d’ofici, la cancel·lació de les 
inscripcions de les empreses inscrites amb les activitats corresponents a 

plaguicides. 
 

En la taula 15 es recull el resum de les empreses que elaboren, envasen, 
emmagatzemen, distribueixen o importen plaguicides usats en la indústria 
alimentària que eren objecte d’inscripció en el Registre sanitari d’indústries i 

productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC), amb la clau 37, a data 1 de 
gener de 2011, que seran gestionades a través del ROESP. 

                                       
18 RD 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, l’autorització i 

comercialització de biocides 
 
19

 Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre general sanitari d’empreses alimentàries i 

aliments 
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Taula 15. Resultats de la gestió del RSIPAC (clau 37), ASPCAT. Any 2011 

Gestió del RSIPAC 

Resultats de l’activitat 

Tipus d’actuació 
Nombre 

Nombre d’empreses inscrites en el RSIPAC amb la clau 37* a 1 de 
gener de 2011 

259 

Nombre d’empreses inscrites en el RSIPAC amb les subclaus 
corresponents a plaguicides a 1 de gener de 2011 

44 

Nombre de sol·licituds per a la inscripció en el RSIPAC amb les 
subclaus corresponents a plaguicides tramitades (d’1 de gener a 8 de 
març) 

1 

Nombre de sol·licituds de revalidació i modificacions del RSIPAC amb 
les subclaus corresponents a plaguicides (d’1 de gener a 8 de març) 

8 

Nombre de cancel·lacions amb les subclaus corresponents a 
plaguicides 

45 

Font: ASPCAT 
* Detergents, desinfectants, desinsectants i altres productes d’ús alimentari. 

 

5.2.2. Gestió del Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides 

(ROESP) de plaguicides no agrícoles 

 
Taula 16. Resultat de gestió del ROESP, ASPCAT. Anys 2011-2012 

Gestió del ROESP, ASPCAT 

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 

Tipus d’actuació 2011 2012 

Entitats de serveis plaguicides 304 327 

Establiments d’emmagatzematge i comercialització 126 142 

Entitats de tractament a tercers per a la prevenció de la 
legionel·losi 

530 507 

Total d’establiments inscrits  960 976 

Noves inscripcions 95 118 

Modificacions 290 63 

Cancel·lacions 113 97 

Tramitacions anuals  498 278 

Font: ASPCAT 
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5.2.3. Formació d’aplicadors de productes plaguicides ambientals i 
d’ús en la indústria alimentària 
 

Les persones que apliquen productes plaguicides ambientals i d’ús en la 
indústria alimentària han de superar un curs de formació i han d’obtenir el 

corresponent carnet d’aplicador de tractaments de desinsectació, 
desinfecció i desratització (DDD). 
 

Taula 17. Resultat de les actuacions de formació d’aplicadors de tractaments de 

desinsectació, desinfecció i desratització (DDD) efectuades per l’ASPCAT. Anys 

2011-2012  

Formació d’aplicadors de tractaments DDD 

Resultats de l’activitat en els anys 2011-2012 

Any Tipus d’actuació Nombre Observacions 

2011 Nombre de cursos per 
obtenir el carnet 
d’aplicador de 
tractaments DDD 
supervisats 

15 cursos Nivell bàsic: 10 

Nivell qualificat:5 

 

Nombre de carnets 

d’aplicador de 
tractaments DDD 
lliurats pel DS durant 
l’any 

388 carnets 

255 carnets 
nous 

76 
renovacions 

57 
duplicats i 
altres 

Nivell bàsic: 164 

Nivell qualificat: 91 

2012 Nombre de cursos per 
obtenir el carnet 
d’aplicador de 
tractaments DDD 
supervisats 

17 cursos  

Nombre de carnets 
d’aplicador de 
tractaments DDD 
lliurats pel DS durant 
l’any 

443 
carnets: 

254 nous 

132 
renovacions 

57 
duplicats 

Nivell bàsic: 229 

Nivell qualificat:214 

Font: ASPCAT 
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5.3. Activitats de vigilància i control de residus de plaguicides en 

aliments 
 

Per donar compliment als plans anuals nacionals específics de control 
de residus de plaguicides en aliments,20 a Catalunya durant els anys 
2011 i 2012 s’han dut a terme els programes següents:  

 
a) Programa nacional de vigilància i control oficial de productes 

fitosanitaris en origen, elaborat pel DAAM. 
 

b) Programa de vigilància i control de residus de plaguicides en 

aliments, elaborat per l’ASPCAT i l’ASPB. 
 

 
Els resultats d’aquests programes es comuniquen anualment a l’AECOSAN i 
al MAGRAMA per donar compliment al Programa nacional de vigilància i 

control de residus de plaguicides establert pel Reglament (CE) núm. 
396/2005. 

 
A partir de l’any 2011, el DAAM ha deixat de realitzar el Programa coordinat 
de la UE de residus de plaguicides, el qual ha passat a ser executat 

únicament per l’ASPCAT i l’ASPB en coordinació amb l’AECOSAN. 
 

A més, les dades recollides en la fase de producció primària, del Programa 

nacional de vigilància i control oficial de productes en origen de l’any 2012, 
han deixat d’incorporar-se a l’informe de l’AECOSAN del Programa de 

vigilància i control de residus de plaguicides en aliments. 
 

Els resultats dels programes de vigilància i control sobre el compliment dels 
límits màxims de residus de plaguicides en aliments a Catalunya durant els 
anys 2011 i 2012 es presenten a continuació: 

                                       
20 http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/control_oficial/seccion/planes_nacionales_especificos.shtml 
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a) Programa nacional de vigilància i control oficial de productes 
fitosanitaris en origen  

 
Taula 18. Resultats del Programa nacional de vigilància i control oficial de 

productes fitosanitaris en origen, efectuat pel DAAM durant els anys 2011-2012 a 

Catalunya 

Programa nacional de vigilància i control oficial de productes fitosanitaris en origen 

Resultats en els anys 2011-2012 

Any Element 
objecte 
de 
vigilància 
i/o 
control 
oficial 

Paràmetres 
objecte de 
control 

Tècnica 
utilitzada 
per a la 
vigilància 
o control 

Nombre 
de 
controls 
efectuats 

Mostres 
amb 
residus  

Nombre de 
resultats amb 
disconformitats 
residus ≥ LMR 

Taxa de 
conformitat 

2011 Productes 
vegetals 
(36*) 

Residus de 
productes 
fitosanitaris 

Presa de 
mostres 
aleatòria i 
anàlisi 

275 105 mostres 
presenten 
algun residu 
(38,2%) 

6 mostres 
(2,2%) 

97,8% 

2012 Productes 
vegetals 
(36*) 

Residus de 
productes 
fitosanitaris 

Presa de 
mostres 
aleatòria i 
anàlisi 

241 126 mostres 
presenten 
algun residu 

11 mostres 
(4,5%) 

95,5% 

Font: DAAM 

* Les matrius analitzades corresponen a 36 cultius diferents. 

Les mostres van ser analitzades pel Laboratori Agroalimentari del DAAM.  

 
Les mostres de residus de plaguicides en origen analitzades durant els anys 

2011 i 2012 no van ser oficials, per la qual cosa aquests resultats només es 
van tenir en compte com a antecedents per a la campanya del 2013. 
 

Taula 19. Resultats de les mostres amb residus superiors als LMR del Programa 

nacional de vigilància i control oficial de productes fitosanitaris en origen, efectuat 

pel DAAM a Catalunya. Any 2011 

Programa nacional de vigilància i control oficial de productes fitosanitaris en 
origen. Any 2011 
Resultats de les mostres amb residus de plaguicides > LMR  

Producte 
vegetal 

Nombre de 
mostres amb 

plaguicida per 
sobre dels LMR  

Plaguicida LMR 
(mg/kg) 

mg/kg trobats 

Blat 1 Etil-clorpirifòs 
 

0,05 
 

0,22 

Enciam 1 Acrinatrín 0,05 0,25 

Espinacs 1 Dimetoat 0,02 11,7 

Olives 1 Etil-clorpirifòs 0,05 0,11 

Poma 1 Lambda-
cihalotrín 

0,1 0,38 

Tomàquet 1 Tetradifon 0,02 0,063 

TOTAL 6    

Font: DAAM 
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Taula 20. Resultats de les mostres amb residus superiors als LMR del Programa nacional de 

vigilància i control oficial de productes fitosanitaris en origen, efectuat pel DAAM a Catalunya. 
Any 2012 

Programa de vigilància de residus de productes fitosanitaris de la producció 
primària. Any 2012  
Resultats de les mostres amb residus de plaguicides > LMR 

Producte 
vegetal 

Nombre de 
mostres amb 
plaguicida per 

sobre dels LMR 

Plaguicida LMR 
(mg/kg) 

mg/kg trobats 

Oliva 1 Cipermetrín 0,05 0,055 

Bleda 1 Clortalonil (R) 0,01 9,7 

Api 1 Cipermetrín 0,05 0,097 

Api 1 Clorpirifòs (L) 0,05 0,14 

Ordi 1 Clorpirifòs (L) 0,2 0,35 

Ordi 1 Dimetoat 0,02 0,053 

Escarola 1 Clorpirifòs (L) 0,05 0,24 

Maduixa 1 Dimetoat 0,02 0,036 

Poma 1 Dimetoat 0,02 0,084 

Blat 1 Clorpirifòs (L) 0,05 0,054 

Raïm 1 Azinfòs etil 0,02 0,029 

TOTAL 11    

Font: DAAM 

 
 

Taula 21. Evolució dels resultats del Programa nacional de vigilància i control 

oficial de productes fitosanitaris en origen, efectuat pel DAAM a Catalunya durant el 

període 2004-2012 

Programa nacional de vigilància i control oficial de productes fitosanitaris 

en origen durant el període 2004-2011 

Any Element objecte de 
vigilància o control 

oficial 

Nombre 
de 

controls 
efectuats 

Mostres 
amb 

residus  

Nombre de 
resultats amb 

disconformitats 
residus ≥ LMR 

Taxa de 
conformitat 

2004 36 productes vegetals  249 124 8 mostres (3,21%) 96,79% 

2005 37 productes vegetals  284 143 7 mostres (2,5%)  97,5% 

2006 37 productes vegetals  298 117 5 mostres (1,7%)  98,32% 

2007 37 productes vegetals  276 107  10 mostres (3,6%) 96,4% 

2008 38 productes vegetals  282 101 4 mostres (1,46%) 98,6% 

2009 35 productes vegetals  279 113 8 mostres (2,9%) 97,1% 

2010 35 productes vegetals  291 104 6 mostres (2%) 97,9% 

2011 36 productes vegetals  275 105 6 mostres (2,2%) 97,8% 

2012 36 productes vegetals  241 126 11 mostres (4,5%) 95,5% 

Font: DAAM 
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b) Programa de vigilància i control de residus de plaguicides en 
aliments  

 
L’ASPCAT executa el Programa de vigilància i control de residus de 

plaguicides en productes alimentaris, dins del Sistema de vigilància 
sanitària dels aliments (SIVAL).21  
 

Aquest programa integra les mostres per donar compliment al Programa 
coordinat de vigilància de residus de plaguicides a la Unió Europea. I l’any 

2012 també ha analitzat la presència de plaguicides organoclorats22 en 
aliments conreats, capturats, criats i elaborats en la conca i la costa de 
l’Ebre, com a seguiment del programa d’organoclorats Flix (Programa de 

vigilància de la contaminació química de les aigües de l’Ebre i dels aliments 
de la seva àrea d’influència). 

 
Per altra banda, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) té establert 
el Programa d’investigació de la qualitat sanitària dels aliments 

(IQSA), que té com a objectiu fonamental avaluar la presència o la 
concentració de determinats additius, contaminants químics i microbiològics 

en diversos aliments que són susceptibles de contenir-ne i que es 
comercialitzen a la ciutat de Barcelona. Els informes anuals es poden 
consultar a la web sobre control sanitari dels aliments de l’ASPB.23 

 
El programa inclou el seguiment de plaguicides en diferents mostres 

d’origen animal i vegetal i aliments infantils. L’ASPB col·labora amb 
l’ASPCAT en el mostreig dels aliments establerts per donar compliment al 
Programa coordinat de vigilància de residus de plaguicides a la Unió 

Europea. 
 

Totes les mostres de plaguicides recollides són analitzades pel Laboratori de 
l’ASPB. Els resultats d’aquests programes són anualment recollits i enviats 
per l’ASPCAT a l’AECOSAN. 

 
A continuació, es mostren per separat els resultats dels programes de 

vigilància de residus en aliments a Catalunya efectuats per l’ASPCAT (taules 
22 a 25) i per l’ASPB (taules 26 a 30) durant els anys 2011 i 2012. 
 

 
 

                                       
21 El Sistema de vigilància sanitària dels aliments a Catalunya (SIVAL) és l’instrument actual mitjançant 
el qual l’Agència de Salut Pública de Catalunya duu a terme, d’una manera global i continuada, la 
vigilància de la seguretat dels aliments produïts i/o comercialitzats a Catalunya 
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_i_profes
sionals_de_lambit_alimentari/procediments_treball_agencia_proteccio_salut 
 
22 Clordane, DDT  (suma d’isòmers) dieldrina (suma d’aldrín i dieldrina), endosulfan, endrina, heptaclor 

hexaclorobenzè, HCH alfa, beta i gamma, i mirex. 

 
23 http://www.aspb.es/quefem/documents_aliments.htm 
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Resultats del programa de vigilància i control de residus de 
plaguicides en aliments de l’ASPCAT (SIVAL). Anys 2011 i 2012 

 
Taula 22. Resultats del Programa de vigilància i control de residus de plaguicides, 

efectuat per l’ASPCAT a Catalunya. Anys 2011 i 2012 

Programa de vigilància de residus de plaguicides en aliments a Catalunya 

ASPCAT. SIVAL plaguicides. Anys 2011-2012 

Any Programa 
Nombre de 

mostres 

Determinacions 

Total Disconformes Conformes 

2011 

Programa plurianual 
coordinat de vigilància de 
plaguicides 
 

64 4.777 0 100% 

2012 

Programa d’organoclorats 
Flix 
 

73  
(13+60) 

 

5.490 
 

0 
 

100% 
Programa plurianual 
coordinat de vigilància de 
plaguicides (Reglament 
(UE) núm. 1274/2011) 
 

Taula 23. Resultats desglossats del Programa plurianual coordinat de vigilància de 

plaguicides en aliments efectuats per l’ASPCAT a Catalunya. Any 2011 

Programa Plurianual coordinat de vigilància de residus de plaguicides a 

Catalunya. ASPCAT. SIVAL plaguicides. Resultats. Any 2011 

   Determinacions 

Perill Grup d’aliment 
Nombre 

de 
mostres 

Nombre  Disconformes 

Conformes 

% 

Plaguicides 
 

Fetge (boví, porcí, 
oví i aviram) 

8 136 0 100 

Carn fresca de 
pollastre 

6 102 0 100 

Cereals en gra 
(arròs) 

3 267 0 100 

Farina de blat 3 285 0 100 

Fruita fresca 12 1.192 0 100 

Hortalisses, verdures 
i llegums verds 
congelats 

15 1.263 0 100 

Hortalisses, verdures 
i llegums verds 
frescos 

14 1.274 0 100 

Patates fresques 3 258 0 100 

Total de plaguicides  
SIVAL 2011 

64 4.777 0 
100 

 

Font: ASPCAT 
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Taula 24. Resultats desglossats del Programa d’organoclorats Flix (ASPCAT-

SIVAL), a Catalunya. Any 2012  

Programa de vigilància de residus de plaguicides a Catalunya. 

ASPCAT-SIVAL plaguicides.  

Programa d’organoclorats Flix. Resultats. Any 2012 

Programa 
Grup 

d’aliment 
Aliment 

Nombre 
de 

mostres 

Determinacions 

Total ND Detectat 
% 

ND* 
< 

LMR 
> 

LMR 

Programa 
d’organoclorats 
Flix 

Carns i 
derivats 

Carns i 
derivats 

3 33 32 1 97,0% 33 0 

 

Carn fresca 
d’ànec de 
caça 
refrigerada 

1 11 10 1 90,9% 11 0 

Carn fresca 
d’ànec 
refrigerada 

1 11 11 0 100% 11 0 

Carn fresca 
d’oví 
refrigerada 

1 11 11 0 100% 11 0 

Peix, 
mol·luscs 
bivalves i 
derivats 

Peix, 
mol·luscs 
bivalves i 
derivats 

9 90 86 4 95,6% 90 0 

 

Anguila 
fresca 
(Anguilla 
sp.) 

1 11 10 1 90,9% 11 0 

Bonítol 
fresc 
(Sarda 
sarda) 

2 22 20 2 90,9% 22 0 

Cloïssa viva 
(Tapes 
decussatus) 

4 35 35 0 100% 35 0 

Galeres 
fresques 
(Squilla 
mantis) 

1 11 11 0 100% 11 0 

Melva 
fresca 
(Auxis 
rochei) 

1 11 10 1 90,9% 11 0 

Greixos 
comestibles, 
excepte 
mantega  

Oli d’oliva 
verge 

1 11 11 0 100% 11 0 

SUBTOTAL  
Organoclorats Flix 

13 134 129 5 96,3% 134 0 

ND*:  No dectectat 
Font: ASPCAT 
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Taula 25. Resultats desglossats del Programa plurianual coordinat de vigilància de 

plaguicides a Catalunya (ASPCAT-SIVAL). Any 2012  

Programa de vigilància de residus de plaguicides a Catalunya.  

ASPCAT-SIVAL plaguicides. Programa plurianual coordinat de Catalunya 

[Reglament (UE) núm. 1274/2011]. Resultats. Any 2012 

Programa Grup 
d’aliment 

Aliment 

 Determinacions 

Nombre 
de 

mostres 

Total ND Detectat 
% 

ND* 
< 

LMR 
> 

LMR 

Programa 
plurianual 
coordinat 
UE 

Cereals i 
derivats  

Blat 6 665 654 11 98,3% 665 0 

Greixos 
comestibles, 
excepte 
mantega  

Oli d’oliva 
verge 

6 150 148 2 98,7% 150 0 

Llet i 
derivats  

Mantega 6 108 108 0 100% 108 0 

Ous i 
derivats 

Ous 
frescos 

6 138 138 0 100% 138 0 

Vegetals i 
derivats 

Vegetals i 
derivats 

36 4.295 4.236 59 98,6% 4.295 0 

 

Albergínia 6 732 732 0 100% 732 0 

Coliflor o 
bròquil 

6 726 719 7 99% 726 0 

Pebrot 
(verd o 
vermell) 

6 726 714 12 98,3% 726 0 

Pèsols 
sense 
beina 
(frescos o 
congelats) 

6 666 664 2 99,7% 666 0 

Plàtan 6 726 712 14 98,1% 726 0 

Raïm 6 719 695 24 96,7% 719 0 

TOTAL 60 5.356 5.284 72 98,7% 5.356 0 

ND*: No detectat 
Font: ASPCAT 
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Resultats del Programa de vigilància i control de residus de 

plaguicides en aliments de l’ASPB (IQSA). Anys 2011 i 2012 
 
Taula 26. Resultats de plaguicides del Programa d’investigació de la qualitat 

sanitària dels aliments (IQSA), efectuat per l’ASPB durant l’any 2011 a Barcelona 

Plaguicides. Programa d’investigació de la qualitat sanitària dels aliments (IQSA) 

 Resultats de l’activitat en l’any 2011 

Grup d’aliment Mostres Plaguicides* Plaguicides 
detectats 

Mostres 
sense 
residus 
detectables 

Mostres 
amb 
residus 
≤ LMR1 

Mostres 
amb 
residus 
≥ LMR 

Carn fresca  12 42 0 12 (100%) 0 0 

Ous 5 42 0 5 (100%) 0 0 

Mantegues 10 37 0 10 (100%) 0 0 

Llets 4 42 0 4 (100%) 0 0 

Formatges madurats 10 42 0 10 (100%) 0 0 

Crustacis frescos 5 42 0 5 (100%) 0 0 

Cefalòpodes frescos 5 42 0 5 (100%) 0 0 

Bivalves frescos 5 42 0 5 (100%) 0 0 

Peix fresc 15 42 4 9 (60%) 6 (40%) 0 

Olis vegetals 5 37 1 4 (80%) 1 (20%) 0 

Cereals i derivats 32 156/75 4 18 (56%) 14 (44%) 0 

Aliments infantils, 
farinetes 

4 114 0 4 (100%) 0 0 

Aliments infantils 
potets 

4 167 0 4 (100%) 0 0 

Preparats per a 
lactants 

4 114 0 4 (100%) 0 0 

Hortalisses 36 188 22 18 (50%) 17 (47%) 1 (3%) 
 

Bleda 
Clortalonil 

1,262 
mg/kg 

Fruites i derivats 37 188 25 5 (11%) 31 (84%) 1 (3%) 
 

Cirera 
Dimetoat 

0,203 
mg/kg 

Ometoat  
0,346 

mg/kg 

Fruita seca 12 67 1 10 (83%) 2 (17%) 0 

Fruita dessecada 9 137 5 4 (45%) 5 (55%) 0 

Condiments i espècies 7 62 0 7 (100%) 0 0 

Conserves vegetals  10 188 0 10 (100%) 0 0 

TOTAL 231  55 153 
(66,2%) 

76  
(33,0%) 

2 
(0,8%) 

Font: ASPB-IQSA 2011 
* Nombre de plaguicides investigats. Varia en funció de la matriu. 
1. Inclou les mostres amb presència de plaguicides sense LMR. 
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Taula 27. Detall dels plaguicides detectats per grups d’aliments en el si del 

Programa d’investigació de la qualitat sanitària dels aliments (IQSA) efectuat per 

l’ASPB durant l’any 2011 a Barcelona 

Tipus de plaguicides i metabòlits diferents trobats en els productes alimentaris del 
programa IQSA 2011 

Cereals i 
derivats  

deltametrín, pirimetanil, metil-pirimifòs, tebuconazole 

Fruites  azoxistrobín, boscalid, carbendazim, cipermetrín, ciproconazole, ciprodinil, 

etil-clorpirifòs, difenilamina, dimetoat, esfenvalerat, fenhexamida, 

fludioxonil, flutriazole, fosmet, imidacloprid, imazalil, iprodiona, 
miclobutanil, ometoat, pirimetanil, tiabendazole, tetraconazole, 
triadimenol, trifloxistrobina, tebuconazole 
 

Fruites 
dessecades 

carbendazim, ciprodinil, iprodiona, miclobutanil, triadimenol 

Fruites seques  etil-clorpirifòs 
 

Hortalisses  azoxistrobín, boscalid, bupirimat, carbendazim (carbendazim + benomil), 

cipermetrín, cipronidil, etil-clorpirifòs, clortalonol, dimetoat, dimetomorf, 
fenamifòs sulfòxid, fludioxinil, imidacloprid, iprodiona, mepanipyrim, 
metalaxil, ometoat, pirimetanil, tetraconazole, triadimenol, trifluralina 

Oli etil-clorpirifòs 
 

Peix fresc DDD p-p’ + DDT o-p’, DDE p-p’, DDT p-p’  

 

Font: ASPB 
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Taula 28. Resultats de plaguicides del Programa d’investigació de la qualitat 

sanitària dels aliments (IQSA), efectuat per l’ASPB durant l’any 2012 a Barcelona 

Plaguicides. Programa d’investigació de la qualitat sanitària dels aliments 

(IQSA). Resultats de l’activitat en l’any 2012 

Grup d’aliment Mos-
tres 

Plaguicides 
analitzats* 

Plaguici-
des 
detectats 

Mostres 
sense 
residus 
detectables 

Mos-
tres 
amb 
residus 
≤ LMR1 

Mostres 
amb 
residus 
≥ LMR 

Carn fresca i 
despulles 

11 77 1 10 1 0 

Ous 5 77 - 5 0 0 

Mantegues 2  -   0 

Llets 5  - 5 0 0 

Formatges madurats  5  - 2 0 0 

Crustacis frescos 5  - 5 0 0 

Cefalòpodes frescos 5  - 5 0 0 

Bivalves frescos 5 77 - 5 0 0 

Peix fresc i congelat 20 77 - 20 0 0 

Olis  5 37 - 5 0 0 

Cereals i derivats 37 185/75 16 18 19 0 

Aliments infantils, 
farinetes 

3 114 - 3 0 0 

Aliments infantils 
potets 

4 199 - 4 0 0 

Preparats 
deshidratats per a 
lactants 

4 114 - 4 0 0 

Hortalisses 40 188 21 19 19 2mostres 
1 cogombre 

 
mepanipyrim 
0,096 mg/kg 

1 pastanaga 
buprofezin 

0,174 mg/kg 
 

Fruita fresca 37 188 27 10 24 3 mostres 
 

2 taronja 
hexaconazole 
0,068 mg/kg 
0,068 mg/kg 

 
1 pera 

hexaconazole 
0,102 mg/kg 

 
propizamida 

0,061 mg/kg  

Preparats 
d’hortalisses i fruites 

7 188 4 4 3 0 

Fruita seca pelada 12 67 1 11 1 0 

Fruita dessecada 9 137 15 3 6 0 

Condiments i 
espècies 

7 62 2 6 1 0 

Conserves vegetals  10 188 1 9 1 0 

TOTAL 238  48 156 
(65%) 

82 
(35%) 

5 
(2%) 

Font: IQSA 2012. ASPB 
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Taula 29. Detall dels plaguicides detectats per grups d’aliments en el si del 

Programa d’investigació de la qualitat sanitària dels aliments (IQSA) efectuat per 

l’ASPB durant l’any 2012 a Barcelona 

Tipus de plaguicides i metabòlits diferents trobats en els productes alimentaris del 
programa IQSA 2012 

Carns fresques  gamma-HCH (lindà) 

Cereals i derivats  acrinatrín, boscalid, lambda-cihalotrín, cipermetrín, metil-
clorpirifòs, deltametrín, metil-kresoxim metil, permetrina, metil-
pirimifòs 
 

Conserves vegetals  Imidacloprid 

 

Espècies i condiments etil-clorpirifòs, propiconazole 

 

Fruites  azoxistrobín, boscalid, carbendazim (carbendazim + benomil), 
cipermetrín, ciprodinil, clortalonil, etil-clorpirifòs, deltametrín, 

difenilamina, fenhexamida, fludioxonil, flutriafol, hexaconazole, 
imazalil, imidacloprid, iprodiona, miclobutanil, ometoat (expr. 
dimetoat), piridafention, propargita, propizamida, spinosad, 
tebuconazole, tebufenocida, tiabendazole, tiacloprid, triadimenol 
 

Preparats d’hortalisses 
i fruites de consum 
immediat 

Azoxistrobín, boscalid, buprofezin, imazalil 

Hortalisses  azoxistrobín, boscalid, buprofezin, ciflutrín, cipermetrín, ciprodinil, 
clorprofam, ditiocarbamats, fludioxonil, flutriafol, imidacloprid 

mepanipirima, metalaxil, metiocarb, metiocarb sulfòxid (expr. 
metiocarb), pirimicarb, propamocarb, tiametoxam 
 

Fruita dessecada Azoxistrobín, bifentrín, boscalid, carbendazim (carbendazim + 
benomil), ciprodinil, etil-clorpirifòs, fenhexamida, fludioxonil, 
imidacloprid, iprodiona, metalaxil, metil-pirimifòs, tebuconazole, 
triadimenol, trifloxistrobin 

 

Fruita seca etil-clorpirifòs 

 
Taula 30. Evolució dels resultats de plaguicides del Programa d’investigació de la 

qualitat sanitària dels aliments (IQSA) efectuat per l’ASPB durant el període 2004-

2012 a Barcelona 

Any Mos- 
tres 

analit- 
zades 

Mostres 
sense 

residus 
detectables 

Mostres 
amb 

residus 
≤ LMR 

Mostres 
amb 

residus 
≥ LMR 

Taxa  
de 

conformi-
tat 

2004 285 273 (96%) 8 (3%) 4 (1%) 99% 

2005 169 135 (80%) 31 (18%) 3 (2%) 98% 

2006 243 183 (75%) 50 (21%) 10 (4%) 96% 

2007 178 140 (79%) 31 (17%) 7 (4%) 96% 

2008 251 208 (83%) 40 (16%) 3 (1%) 97% 

2009 335 273 (82%) 48 (14%) 14 (4%) 96% 

2010 225 161 (72%) 166 (26%) 5 (2%) 99% 

2011 231 153 (66,2%) 76 (33,0%) 2 (0,8%) 99,1% 

2012 238 156 (65%) 233 (98%) 5 (2,1%) 97,9% 

Font: ASPB 
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6. Resultats dels informes de vigilància i 
control de residus de plaguicides en 
productes alimentaris a Europa i Espanya 
 
 
Europa  

 
Informe anual sobre residus de plaguicides en aliments a la UE  

 
Des de l’any 2008 l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) 

publica anualment a la seva web24 l’informe anual sobre residus de 
plaguicides a la UE sobre la base de la informació de seguiment dels 
controls oficials dels residus de plaguicides en els aliments rebuda de tots 

els estats membres de la UE i dos països de l’AELC (Islàndia i Noruega). 
 

Els informes anuals de residus de plaguicides a la Unió Europea anteriors a 
l’any 2007 es poden consultar a la pàgina web de l’Oficina Veterinària i 
d’Alimentació (sigla en anglès, FVO) de la Comissió Europea.25 

 
A les taules 31 i 32 es presenta un resum dels resultats del Programa de 

control de residus de plaguicides de la Unió Europea dels anys 2008 a 2012, 
de l’Informe de l’EFSA.  
 

L’informe analitza les dades recollides anualment per 27 països de la Unió 
Europea i dos països (Islàndia i Noruega) de l’Associació Europea de Lliure 

Comerç (AELC) en el si dels dos programes:un de nacional, dissenyat per 
cada país, i l’altre, el programa coordinat per la Unió Europea. 
 

A les taules 33 i 34 es presenten els resultats i els aliments analitzats (en 
cicles triennals) com a representatius de la dieta europea del seguiment del 

Programa coordinat per la UE.  

                                       
24 http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/pesticides.htm?wtrl=0 

25 Informes anuals de la vigilància dels plaguicides en productes vegetals a la UE, OAV  

http://ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/pesticides_index_en.htm 
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Taula 31. Resultats dels programes nacionals i del Programa de control de residus 

de plaguicides de la UE en els anys 2008-2012.(Font: EFSA i DG SANCO) 

Programa de control de residus de plaguicides a la UE 

Any Total de 
mostres 
analitzades 

Mostres segons el tipus de 
control 

Plaguicides 
investigats 
en el total de 
països/detec
tats  

Percentatge 
de mostres 

> LMR 

Taxa de 
conformitat 

2008 

70.143 
mostres  

200 grups 
d’aliments  

Programa nacional 

67.887 mostres de vigilància: 
(96,7%) 

2.256 mostres de control  

(3,2%) 

862 / 365 
detectats 

3,5% > LMR 

 
96,5% 

Coordinat UE 

11.610 mostres / 9 aliments  
78 pesticides 

2009 

67.978 
mostres  

300 grups 
d’aliments  

Programa nacional 

66.550 mostres de vigilància 

(97,9%) 

1.428 mostres de control 
(2,1%) 

834 
plaguicides 
investigats 

2,6% › LMR 97,4% 

Coordinat UE – Reg. (CE) núm. 
1213/2008 

10.553 mostres / 10 aliments  

100 pesticides 

2010 

77.075 
mostres  

529 grups 
d’aliments  

Programa nacional  

72.813 mostres de vigilància 

(94,5%) 

4.262 mostres de control 
(5,5%) 

982 

plaguicides 
investigats  

2,8% > LMR 97,2% 

Coordinat UE –Reg. (CE) núm. 
901/2009 

12.168 mostres /12 aliments 

179 
plaguicides 

2011 
79.035 
mostres  

Programa nacional  

71.164 mostres de vigilància 

7.871 mostres de control 

888 

plaguicides 
investigats  

381 detectats 

2,5% › LMR 

1,5% no 
conformes 

legalment un 
cop aplicada la 

incertesa 

98,5% 

Coordinat UE- Reg. (UE) núm. 
915/2010 

12.676 mostres /12 aliments  

 

2012 

78.390 
mostres  

750 productes 
alimentaris  

Programa nacional 

70.870 mostres de vigilància 

7.520 mostres de control 

800 
plaguicides 2,9% › LMR 

1,7% no 
conformes 
legalment 
(amb la 

mesura de la 
incertesa) 

98,3% 
Coordinat UE – Reg. (UE) núm. 
1274/2011 

10.235 mostres / 12 productes 
alimentaris 

205 
plaguicides  
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Taula 32. Evolució de la taxa de compliment dels programes. Programa de control 

de residus de plaguicides en aliments de la UE (Coordinat UE+Nacional)  

Taxa de conformitat del compliment del Programa de control de residus de 

plaguicides en aliments de la UE. Període 2002-2012 

Any 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Taxa de 
compliment 

94,5% 94,5% 95% 95% 95,6% 96% 96,5% 97,4% 97,2% 98,5% 98,3% 

Taula 33. Resultats del Programa plurianual de control coordinat de residus de 

plaguicides a la UE. Període 2008-2012 

Programa plurianual de control coordinat de LMR de plaguicides de la UE. 2008-

2012 

Any Mostres Plaguicides 
investigats 

Percentatge 

de mostres 
sense 
residus 
detectables 

Percentatge 

de mostres 
amb 
residus 
≤ LMR 

Percentatge 

de mostres 
> LMR 

Taxa de 
conformitat 

Observacions 

2008 11.610  

9 
productes 
alimentaris 
diferents 

78  62,1% 35,7% 2,2% > LMR 

 

97,8%  

2009 10.553 
mostres  

10 
productes 
aliments 
diferents 

100 61,4% 37,4% 1,2% > LMR 

 

98,6% Aliments 

mostrejats l’any 
2006 i 2012 

2010 12,168 
mostres 

12 
productes 
alimentaris 

157  50,7% 47,7% 1,6% LMR 

 

98,4% Reg.(CE) núm. 
901/2009  

Aliments 
mostrejats l’any 
2007 

2011 12.676 
mostres 

12 
productes 
alimentaris  

179  53,4% 44,7% 1,9% › LMR 

1,1% no 
conforme 
(amb la 
mesura de la 
incertesa) 

 

 

98,9% 

Reg (UE) núm. 
915/2010 

Aliments 
mostrejats l’any 
2008 

2012 10.235 
mostres 

12 
productes 
alimentaris 

205 

plaguicides 
diferents: 
188 per 
aliments 
d’origen 
vegetal i 43 
d’animal 

59,9% 39,2% 0,9% › LMR  

0,5% no 
conforme 
(amb la 
mesura de la 
incertesa) 

99,5% 
Reg. (UE) núm. 
1274/2011 
 
Aliments 
mostrejats l’any 
2009  
 

Font: EFSA 
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Taula 34. Aliments analitzats en el si del Programa plurianual de control coordinat 

de residus de plaguicides a la UE. Període 2010-2012 

Programa plurianual de control coordinat UE. Aliments analitzats. Cicle 

triennal 2010-2012 

2010 2011 2012  
(coincidents amb 2009) 

pomes 
cols de cabdell 
porros 
enciams 
tomàquets  
préssecs 

nectarines, inclosos híbrids 
similars 

sègol o civada 
maduixes 
raïm de vi (negre o blanc) 
llet de vaca 
carn de porcí 

mongetes amb beina (fresques o 
congelades) 

pastanagues 
cogombres 
taronges o mandarines 
peres 

patates 
arròs 
espinacs (fresques o congelades) 
farina de blat 
carn d’aus de corral 
fetge (de boví i d’altres remugants, 

de porcí i d’aus de corral) 

albergínies 
plàtans 
coliflor 
raïm de taula 
suc de taronja (concentrats o 

fruites fresques) 

pèsols sense beina (frescos o 
congelats ) 

pebrots (dolços) 
blat  
oli d’oliva 
mantega  
ous de gallina 

 

L’anàlisi de resultats del darrer informe de l’EFSA de l’any 2012 indica que 

la principal raó per la qual s’excedeixen els LMR en els productes alimentaris 
importats de tercers països és principalment la utilització de plaguicides en 

els cultius per als que no s’estableixen toleràncies d’importació. Molts dels 
casos de superació de LMR es refereixen als plaguicides que ja no estan 
aprovats a la UE i per als quals a la UE els LMR s’han fixat en el límit de 

quantificació.  
 

En els cultius produïts a la Unió Europa l’informe identifica com a principal 
causa de la superació dels LMR l’ús de plaguicides aprovats a la UE però per 
als quals no s’han respectat les bones pràctiques agrícoles (és a dir, l’ús 

dels productes fitosanitaris en cultius per als quals no s’ha concedit 
l’autorització, l’ús dels plaguicides sense respectar la dosi d’aplicació, el 

termini de seguretat o el nombre d’aplicacions o el mètode d’aplicació 
autoritzat), i en menor mesura, l’ús de plaguicides no autoritzats.  

 
També indica, com a possibles causes de superació dels LMR, el fet que en 
certs casos les concentracions en mostres de fons naturals superen els LMR 

vigents; o el cas de residus relacionats amb la contaminació ambiental que 
excedeixen els LMR vigents.  

 
A més indica que els límits màxims de residus establerts en virtut del 
Reglament (CE) núm. 396/2005 no reflecteixen altres fonts de residus de 

determinades substàncies que s’emmarquen en la legislació sobre 
plaguicides que s’utilitzen per a altres fins (per exemple, 

biocides/desinfectants, additius per a pinsos, medicaments veterinaris) i 
identifica casos de superació de LMR en productes que no són tractats 
directament amb el plaguicida, però en què els usos permesos per la llei 

resulten de la contaminació dels productes alimentaris no objectiu (per 
exemple, residus a la mel com a resultat del tractament dels cultius 

atractius per a les abelles). 
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Espanya 
 

Programa de vigilància i control de residus de plaguicides en 
aliments 

 

Des de l’any 2004, l’AECOSAN és el punt de contacte amb la Comissió 

Europea per a la tramesa dels resultats de control dels LMR de plaguicides 
en aliments. 

 

En la pàgina web de l’AECOSAN, l’apartat de Control oficial > Planes 
nacionales específicos de Control Oficial, es poden consultar els informes 

complets del Programa de vigilància i control de residus de 
plaguicides en aliments dels anys 2011 i 2012 i anys anteriors.26 

 

Programa de vigilància i control de residus de plaguicides en aliments, any 
2011 

 
L’any 2011 es van analitzar 2.757 mostres, entre el Programa coordinat i el 
Programa nacional per al control de residus de plaguicides, incloent-hi les 

mostres de vigilància (2.703 mostres) i les de seguiment (54 mostres). En 
la taula 35 es mostren el nombre de mostres i el percentatge per grup 

d’aliment analitzat respecte al total de mostres. 
 
Taula 35. Resultats del Programa nacional de vigilància i control de límits màxims 

de residus de plaguicides en aliments a Espanya. Any 2011 

Resultats del Programa nacional de vigilància i control de límits 

màxims de residus de plaguicides en aliments a Espanya  

Any 2011 

Producte Nre. 
de 
mos-
tres 

Percen-
tatge 
respecte 
al total 
de 
mostres 

Mos-
tres 
sense 
resi-
dus 

Percen-
tatge 

Amb 
residus 
< LMR 

Percen-
tatge 

Amb 
resi-
dus 
> LMR 

Per-
cen-
tatge 

No 
con-
forme 

Per-
cen-
tatge 
no 
con-
formes 

Fruites, 
hortalisses 
i altres 

1.721 62,5 % 745 43% 921 54% 55 3,2% 36 2,1% 

Cereals 80 2,9 % 30 38% 50 62% 0 0% 0 0% 

Aliments 
infantils 

207 7,5 % 205 99% 0 0% 2 1,0% 2 1,0% 

Productes 
d’origen 
animal 

545 19,7 % 519 95,3% 24 4,4% 2 0,3% 2 0,3% 

Productes 
processats 

204 7,4 % 152 75% 52 25% 0 0% 0 0% 

Total 2.757 100% 1.651 60% 1.047 38% 59 2% 40 1,5% 

Font: AESAN 

                                       
26 http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/control_oficial/seccion/planes_nacionales_especificos.shtml 
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El nombre de mostres no conformes del seguiment del Programa de 

vigilància i control de residus de plaguicides de l’any 2011 ha estat de 40, la 
qual cosa representa un 1,5% del total de les mostres analitzades, i suposa 

una disminució respecte de les 75 mostres no conformes de l’any 2010 que 
representaven un 2,7% del total analitzat. Com s’indica a la taula, algunes 
de les mostres analitzades que han superat els LMR han resultat conformes 

per la incertesa analítica. 

 
Programa de vigilància i control de residus de plaguicides en aliments. Any 

2012 
 
Taula 36. Resultats del Programa nacional de vigilància i control de límits màxims 

de residus de plaguicides en aliments a Espanya. Any 2012 

Resultats del Programa nacional de vigilància i control de límits màxims de residus 

de plaguicides en aliments a Espanya 

Any 2012 

Producte Nre. 
de 
mos-
tres 

Percen-
tatge 
respecte 
al total 
de 
mostres 

Mos-
tres 
sense 
resi-
dus 

Percen-
tatge 

Amb 
residu
s 
< LMR 

Percen-
tatge 

Amb 
resi-
dus 
> LM
R 

Per-
cen-
tatge 

No 
con-
forme  

Per-
cen-
tatge 
no 
con-
formes 

Fruites, 
hortalis-
ses i altres 

1.062 48,05% 559 53% 465 44% 38 3,6% 25 2,4% 

Cereals 38 1,72% 28 74% 10 26% 0 0% 0 0% 

Aliments 
infantils 

136 6,15% 136 100% 0 0& 0 0% 0 0% 

Productes 
d’origen 
animal 

658 29,78% 602 91,4% 35 5,7% 21 3,19% 1 0,2% 

Productes 
proces-
sats 

316 14,30% 226 72% 89 28% 1 0,3% 1 0,3% 

Total 2.210 100% 1.551 70,18% 599 27,11% 60 2,71% 27 1,2% 

 
En el marc d’aquest Programa, l’any 2012 es van analitzar un total de 2.210 

mostres entre el Programa coordinat i el nacional, incloent-hi les mostres de 
vigilància (2.122 mostres) i les de seguiment (88 mostres). S’observa una 

disminució del nombre total de mostres recollides que es deu principalment 
a l’eliminació del subprograma de presa de mostres en origen.  
 

L’any 2012 les mostres en origen s’han inclòs en el marc del Programa de 
comercialització i ús de productes fitosanitaris la gestió del qual fa el 

MAGRAMA, i no en el si del Programa de control de residus de plaguicides. 
Aquest fet explica la disminució del nombre total de mostres recollides. 
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El nombre de mostres no conformes és de 27 (1,22% del total), la qual 

cosa suposa una lleugera disminució davant de les 40 (1,44%) de l’any 
2011. De les 27 mostres, 25 són de fruites i hortalisses, 1 de productes 

processats i 1 d’origen animal, tenint en compte que algunes de les mostres 
que han superat els LMR han resultat conformes per la incertesa analítica. 
 

 
Taula 37. Evolució de la taxa de compliment del Programa nacional de vigilància i 

control de límits màxims de residus de plaguicides en aliments a Espanya. Anys 

2009-2012 

Taxa de conformitat del compliment del Programa nacional de vigilància i 

control de límits màxims de residus de plaguicides a Espanya. Període 

2009-2012 

Any 2009 2010 2011 2012 

Nombre de mostres 
analitzades 

1.568 2.785 2.757 2.210 

 
Mostres no conformes (%) 

1,5% 2,7% 1,5% 1,2% 

Taxa de compliment 98,5% 97,3% 98,5% 98,8% 
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7. Marc normatiu sobre plaguicides 

Comercialització i utilització de plaguicides  

UNIÓ EUROPEA Diari oficial 

COMERCIALITZACIO DE PRODUCTES FITOSANITARIS 
Fins al 13 de juny de 2011 

1. Directiva 79/117/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1978, relativa a la 
prohibició de sortida al mercat i d’utilització de productes fitosanitaris que 
continguin determinades substàncies actives [derogada a partir del 14 de juny 
pel Reglament (CE) núm. 1107/2009]. 
 
Aquesta normativa i les modificacions es poden consultar a l’adreça: 
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/plant_health_checks/l13002
b_es.htm 
 

DO L 33 de 
8.2.1979 

2. Directiva 91/414/CEE del Consell, de 15 de juliol de 1991, relativa a la 
comercialització de productes fitosanitaris [derogada a partir del 14 de juny pel 
Reglament (CE) núm. 1107/2009]. 
 
Aquesta normativa i les modificacions es poden consultar a les adreces: 
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/plant_health_checks/l13002
a_es.htm 
 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/legislation/index_en.htm 
 

DO L 230 de 
19.8.1991 

3. Reglament (UE) núm. 188/2011 de la Comissió, de 25 de febrer de 2011, pel 
qual s’estableixen disposicions d’aplicació de la Directiva 91/414/CEE del Consell 
en allò que fa referència al procediment per a l’avaluació de les substàncies 
actives que no estaven comercialitzades dos anys després de la data de 
notificació de l’esmentada Directiva.  
 

DO L 53 de 
26.2.2011 
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COMERCIALITZACIO DE PRODUCTES FITOSANITARIS  
a partir del 14 de juny de 2011 

1. Reglament (CE) núm. 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.  
 
Aquesta normativa i les normes que la complementen es poden consultar a 
l’adreça: 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/legislation/index_en.htm 
 

DO L 309 de 
24.11.2009 

 Desplegada per  

1.1 Reglament d’execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió, de 25 de maig 
de 2011, pel qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament 
Europeu i del Consell pel que fa a la llista de substàncies actives autoritzades. 
 

DO L 153 
d’11.6.2011 

1.2 Reglament d’execució (UE) núm. 541/2011 de la Comissió, d’1 de juny de 
2011, pel qual es modifica el Reglament d’execució (UE) núm. 540/2011, pel 
qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del 
Consell pel que fa a la llista de substàncies actives autoritzades. 
 

DO L 153 
d’11.6.2011 

1.3 Reglament d’execució (UE) núm. 542/2011 de la Comissió, d’1 de juny de 
2011, pel qual es modifica el Reglament d’execució (UE) núm. 540/2011, pel 
qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del 
Consell pel que fa a la llista de substàncies actives autoritzades per tal de tenir 
en compte la Directiva 2011/58/UE, per la qual es modifica la Directiva 
91/414/CEE del Consell per renovar la inclusió de la substància activa 
carbendazim. 
 

DO L 153 
d’11.6.2011 

1.4 Reglament (UE) núm. 544/2011 de la Comissió, de 10 de juny de 2011, pel 
qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del 
Consell pel que fa als requisits sobre dades aplicables a les substàncies actives.  
 
[Derogat pel Reglament (UE) núm. 283/2013 de la Comissió, d’1 de març de 
2013, que estableix els requisits sobre dades aplicables a les substàncies actives, 
de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i 
del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris.] 
 

DO L 155 
d’11.6.2011 

1.5 Reglament (UE) núm. 545/2011 de la Comissió, de 10 de juny de 2011, pel 
qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del 
Consell pel que fa als requisits sobre dades aplicables als productes fitosanitaris.  
 
[Derogat pel Reglament (UE) núm. 284/2013 de la Comissió, d’1 de març de 
2013, que estableix els requisits sobre dades aplicables als productes 
fitosanitaris, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del 
Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes 
fitosanitaris.] 
 

DO L 155 
d’11.6.2011 

1.6 Reglament (UE) núm. 546/2011 de la Comissió, de 10 de juny de 2011, pel 
qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del 
Consell pel que fa als principis uniformes per a l’avaluació i l’autorització dels 
productes fitosanitaris. 
 

DO L 155 
d’11.6.2011 

1.7 Reglament (UE) núm. 547/2011 de la Comissió, de 8 de juny de 2011, pel 
qual s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del 
Consell pel que fa als requisits d’etiquetatge dels productes fitosanitaris. 
 

DO L 155 
d’11.6.2011 

1.8 Reglament d’execució (UE) núm. 844/2012 de la Comissió, de 18 de 
setembre, de 2012 pel qual s’estableixen les disposicions necessàries per a 
l’aplicació del procediment de renovació de les substàncies actives de conformitat 
amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell 
relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris. 

 

DO L 252 de 
19.9.2012 
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UNIÓ EUROPEA Diari oficial 

UTILITZACIÓ DE PLAGUICIDES 

1. Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre 
de 2009, per la qual s’estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un 

ús sostenible dels plaguicides (rectificada pel DO L 161, de 29.06.2010). 
 

DO L 309 de 
24.11.2009 

2. Directiva 2009/127/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre 
de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2006/42/CE en allò que fa 
referència a les màquines per a l’aplicació de plaguicides. 
 

DO L 310 
de 
25.11.2009 

3. Reglament (CE) núm. 1185/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 
de novembre de 2009, relatiu a les estadístiques de plaguicides. 
 

DO L 324 de 
10.12.2009 

3.1 Reglament (UE) núm. 656/2011 de la Comissió, de 7 de juliol de 2011, pel 
qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 
1185/2009 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques de 
plaguicides pel que fa a les definicions i a la llista de substàncies actives.  
 

DO L 180 de 
8.7.2011 

 
 

 

UNIÓ EUROPEA Diari oficial 

COMERCIALITZACIÓ i ÚS DE BIOCIDES 

Comercialització de biocides  
Fins l’1 de setembre de 2013 

1. Directiva 98/8/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 
1998, relativa a la comercialització de biocides.  
 
Aquesta normativa i les modificacions es poden consultar a les adreces: 
http://echa.europa.eu/es/regulations/biocidal-products-regulation 
 
http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm 
 

DOCE L 123 
de 
24.4.1998 

Comercialització de biocides  
A partir de l’1 de setembre de 2013 

2. Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 
de maig de 2012, relatiu a la comercialització i l’ús dels biocides.  
 
Aquesta normativa i les modificacions es poden consultar a les adreces: 
http://echa.europa.eu/es/regulations/biocidal-products-regulation 
 

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm 
 

DO L 167 de 
27.6.2012 

Registre de biocides 

3. Decisió 2010/296/UE de la Comissió, de 21 de maig de 2010, que estableix el 
registre de biocides. 
 

DO L 126 de 
22.5.2010 
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ESPANYA Diari oficial 

COMERCIALITZACIÓ I ÚS DE PLAGUICIDES (fitosanitaris i biocides) 

1 Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal 
 

BOE núm. 279 
de 21.11.2002  

2. Reial decret 3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la 
reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització 
de plaguicides.  

 
Modificat per: 
Reial decret 162/1991, de 8 de febrer, pel qual es modifica la 
reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització 
de plaguicides 
 
Reial decret 443/1994, d’11 de març, pel qual es modifica la reglamentació 
tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides i 
modificacions. 
 

BOE núm. 20 
de 24.1.1984 
 

 
 
BOE núm. 40 
de 15.2.1991 
 
 

BOE núm. 76 
de 30.3.1994 

3. Ordre de 4 d’agost de 1993 per la qual s’estableixen els requisits per a les 
sol·licituds d’autorització de productes fitosanitaris. Modificada per l’Ordre 
ARM/2834/2011. 
(Derogada des del 4 de desembre de 2014 pel Reial decret 971/2014.) 
  

BOE núm. 190 
de 10.8.1993 

4. Ordre de 4 de febrer de 1994, per la qual es prohibeix la comercialització i 
utilització de plaguicides d’ús ambiental que contenen determinats ingredients 
actius perillosos. 
 

BOE núm. 41 
de 17.2.1994 

5. Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 
harmonitzat comunitari d’autorització per a comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris i modificacions. (Derogat des del 4 de desembre de 2014 pel Reial 
decret 971/2014, de 21 de novembre.) 

 

BOE núm. 276 
de 18.11.1994 

6. Ordre APA/326/2007, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen les 
obligacions que afecten els titulars de les explotacions agrícoles i forestals en 
matèria de registre de la informació sobre l’ús de productes fitosanitaris. 
 

BOE núm. 43 
de 19.2.2007 

7. Reial decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de 
la maquinària agrícola. 
 

BOE núm. 170 
de 15.7.2009 

8. Reial decret 1702/2011, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació 
de productes fitosanitaris. 
 

BOE núm. 296 
de 9.12.2011 

10. Reial decret 346/2012, de 10 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 
1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de la maquinària 
agrícola. 
 

BOE núm. 45 de 
22.2.2012 

11. Reial decret 494/2012, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 
1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la 
comercialització i posta en servei de les màquines, per incloure els riscos 
d’aplicació de plaguicides. 
 

BOE núm. 66 de 
17.03.2012 

12. Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc 
d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. 
  

BOE núm. 223 
de 15.09.2012 

13. Ordre AAA/2809/2012, de 13 de desembre, per la qual s’aprova el Pla 
d’acció nacional per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, 
previst al Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el 
marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. 

BOE núm. 313 
de 29.12.2012 
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ESPANYA 
 

BIOCIDES 

1. Ordre SCO/3269/2006, de 13 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases 
per a la inscripció i el funcionament del Registre oficial d’establiments i serveis 

Biocides. Correcció d'errors de l'Ordre SCO/3269/2006, de 13 d'octubre, per la 
que s'estableixen les bases per a la inscripció i el funcionament del Registre 
Oficial d'Establiments i Serveis Biocides (Ref. BOE-A-2007-2206). 
 

BOE núm. 
255 de 

25.10.2006 

2. Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés 
d’avaluació per al registre, l’autorització i la comercialització de biocides. Text 
Consolidat i modificacions  http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-
19923 

BOE 
núm.19 
supl. 
d’1.11.2002 

3. Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa 
reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides. 
 

BOE núm. 
170 de 
14.6.2010 

 

CATALUNYA 
 
 

Diari 
oficial 

COMERCIALITZACIÓ i ÚS DE PLAGUICIDES (fitosanitaris i biocides) 

1. Decret 149/1997, de 10 de juny, del Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, pel qual es regula el Registre oficial d’establiments i 
serveis plaguicides.  
 

DOGC 
núm. 2418 
de 
23.6.1997 

2. Decret 477/2004, de 30 de novembre, pel qual es crea la Comissió 
Interdepartamental en matèria de plaguicides i biocides. 
 
Modificat pel:Decret 205/2008, de 14 d’octubre, pel qual es modifica el Decret 
447/2004, de 30 de novembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental 
en matèria de plaguicides i biocides. 

DOGC 
núm. 4273 
de 
2.12.2004 
 
DOGC 
núm. 
5238 de 
17.10.2008 

3. RESOLUCIÓ AAM/1766/2012, de 17 d’agost, de nomenament dels membres 
que integren la Comissió Interdepartamental en matèria de plaguicides i biocides. 
 

 

FORMACIÓ 

1. Ordre de 12 de març de 1997, per la qual es desenvolupa el procediment per a 
l’homologació dels cursos de capacitació per a aplicadors de plaguicides d’ús 
ambiental i en la indústria alimentària i l’expedició dels carnets corresponents.  
 

DOGC 
núm. 2364 
de 
4.4.1997 

2. Ordre ARP/3109/2005, de 2 de novembre, per la qual s’autoritza els 
posseïdors dels actuals carnets de manipulador i aplicador de productes 
fitosanitaris a aplicar determinats productes de la categoria molt tòxics. 

DOGC 
núm. 4505 
de 
8.11.2005 

3. Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de 
les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes 
fitosanitaris. 
 
Modificada per: 
Ordre AAR/62/2008, de 12 de febrer, per la qual es prorroga el termini que 
estableix l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, que regula la formació de les 
persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes 
fitosanitaris. 
 

DOGC 
núm. 4732 
de 
3.10.2006 
 
DOGC 
núm. 
5077 de 
25.2.2008 
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Residus de plaguicides i control oficial de LMR de plaguicides 

UNIÓ EUROPEA Diari oficial 

RESIDUS DE PLAGUICIDES  

1 Directiva 2002/63/CE de la Comissió, d’11 de juliol de 2002, per la qual 
s’estableixen els mètodes comunitaris de mostreig per al control oficial de residus de 
plaguicides en els productes d’origen vegetal i animal i es deroga la Directiva 
79/700/CEE. 
 

DO L 197 
de 16.7.2002 

2 Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril 
de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment 
de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre la salut animal i el 
benestar dels animals. 
 

Correcció  
DO L 191  
de 28.5.2004 

3 Reglament (CE) núm. 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de 
febrer de 2005, relatiu als límits màxims de residus de plaguicides en aliments i 
pinsos d’origen vegetal i animal i que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consell. 
(DO L 70 de 16.03.2005). 
 
Aquesta normativa i la normativa que la desplega es pot consultar a l’adreça: 
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/eu_rules/index_en.htm 
 

DO L 70  
de 16.3.2005 

PROGRAMA COMUNITARI PLURIANUAL DE CONTROL DE RESIDUS DE PLAGUICIDES 

 Reglament (CE) núm. 1213/2008 de la Comissió, de 5 de desembre de 2008, 
relatiu al Programa comunitari plurianual coordinat de control per als anys 2010, 
2011 i 2012 destinat a garantir el respecte als límits màxims de residus de 
plaguicides en els aliments d’origen vegetal i animal o sobre aquests, a més d’avaluar 
el grau d’exposició dels consumidors a aquests residus. 
 

DO L 328 
de 6.12.2008 

 Reglament (CE) núm. 901/2009 de la Comissió, de 28 de setembre de 2009, 
relatiu al Programa comunitari plurianual coordinat de control per als anys 2009, 
2010 i 2011 destinat a garantir el respecte als límits màxims de residus de 
plaguicides en els aliments d’origen vegetal i animal o sobre aquests, a més d’avaluar 
el grau d’exposició dels consumidors a aquests residus. 
 

DO L 256  
de 29.9.2009 

 Reglament (UE) núm. 915/2010 de la Comissió, de 12 d’octubre de 2010, relatiu 
al Programa comunitari plurianual coordinat de control de la UE per a 2011, 2012 i 
2013, destinat a garantir el respecte dels límits màxims de residus de plaguicides en 
els aliments d’origen vegetal i animal o a sobre seu, a més d’avaluar el grau 
d’exposició dels consumidors a aquests residus. 
 

DO L 269  
de 13.10.2010 

 Reglament (UE) núm. 1274/2011 de la Comissió, de 7 de desembre de 2011, 
relatiu al Programa plurianual coordinat de control de la Unió per als anys 2012, 2013 
i 2014 destinat a garantir el respecte als límits màxims de residus de plaguicides en 
els aliments d’origen vegetal i animal i a avaluar el grau d’exposició dels consumidors 
a aquests residus. 
 

DO L 325 
de 8.12.2011 
 

 Reglament d’execució (UE) núm. 788/2012 de la Comissió, de 31 d’agost de 
2012, relatiu a un Programa comunitari plurianual coordinat de control de la Unió per 
als anys 2013, 2014 i 2015 destinat a garantir el respecte dels límits màxims de 
residus de plaguicides en els aliments d’origen vegetal i animal i a avaluar el grau 
d’exposició dels consumidors a aquets residus. 

 

DO L 235 
d’1.9.2012 
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ESPANYA Diari oficial 

1. Reial decret 280/1994, de 18 de febrer, pel qual s’estableixen els límits 
màxims de residus de plaguicides i el seu control en determinats productes 
d’origen vegetal i modificacions.  
 
Aquest Reial decret transposa la Directiva 90/642/CEE i inclou, a més, les 
directives 76/895/ CEE i 86/362/CEE, anteriorment transposades per altres 
normes. 
 

BOE núm. 58 de 
9.3.1994 

2. Reial decret 569/1990, de 27 d’abril, relatiu a la fixació de continguts 
màxims de residus de plaguicides sobre els productes alimentaris d’origen 
animal i en aquests, i les modificacions. 
 
Aquest Reial decret transposa la Directiva 86/363/CEE. 
 

BOE núm. 111 de 
9.5.1990 

3. Reial decret 1749/1998, de 31 de juliol, pel qual s’estableixen les mesures 
de control aplicables a determinades substàncies i els seus residus en els 
animals vius i els seus productes. 
 

BOE núm. 188 de 
7.8.1998 

4. Reial decret 290/2003, de 7 de març de 2003, pel qual s’estableixen els 
mètodes de mostreig per al control de residus de plaguicides en els productes 
d’origen vegetal i animal. 

  

BOE núm. 58 de 
8.3.2003 

5. Ordre APA/1964/2005, de 6 de juny, per la qual es designen laboratoris de 
referència en matèria d’anàlisi de productes fitosanitaris i dels seus residus. 
 

BOE núm. 150 de 
24.6.2005 

6. Reial decret 731/2007, de 8 de juny, pel qual es modifiquen determinades 
disposicions per a la seva adaptació a la normativa comunitària sobre pinsos, 
aliments i sanitat dels animals. 
 

BOE núm. 147 de 
20.6.2007 

7. Reial decret 867/2008, de 23 de maig, pel qual s’aprova la reglamentació 
tecnicosanitària específica dels preparats per a lactants i dels preparats de 
continuació. 
 

BOE núm. 131 de 
28.5.2008 
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8. Enllaços d’interès sobre plaguicides 
 

 OMS 

 

Classificació de plaguicides segons el risc recomanada per l’OMS i guia per a 

la classificació, 2009 

http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf 

 

 JMPR - Comitè Mixt FAO/OMS sobre Residus de Plaguicides  

 

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-

sitemap/theme/pests/jmpr/en/ 

 

Pesticide residues in food 2011. Joint FAO/WHO Meeting on pesticide 

residues. Report 2011 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticid

es/JMPR/Report11/JMPR_2011_Report.pdf 

 

 IPCS INCHEM 

 

Monogràfics d’avaluacions toxicològiques de plaguicides de la JMPR 

http://www.inchem.org/pages/jmpr.html 

 

 Codex Alimentarius 

 

Base de dades de límits màxims de residus en aliments 

http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/index.html 

 

 Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) 

 

http://www.efsa.europa.eu 

 

Informació sobre LMR 

http://www.efsa.europa.eu/en/mrls/mrlteam.htm 

 

Panell PRAPer- Pesticide Risk Assessment Peer Review  

http://www.efsa.europa.eu/en/praper/mrls.htm 

http://www.efsa.europa.eu/en/panels/praper.htm 

 

 Comissió Europea - Direcció General de Sanitat i Consumidors  

 

DG SANCO plants / pesticides 

http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm 

 

Pesticides database 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/pesticides_database/index_en.htm 

 

59

http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/en/
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/en/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Report11/JMPR_2011_Report.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Report11/JMPR_2011_Report.pdf
http://www.inchem.org/pages/jmpr.html
http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/index.html
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/en/mrls/mrlteam.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/praper/mrls.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/panels/praper.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/pesticides_database/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/pesticides_database/index_en.htm


 

 

 

Ús sostenible dels plaguicides 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/index_

en.htm 

 

Límits màxims de residus 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/index_en.htm 

 

 Comissió Europea - Direcció General de Medi Ambient  

 

Biocides 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm 

 

 European Chemical Agency 

 

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation 

 

 Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) 

 

Sanitat vegetal 

http://www.magrama.gob.es/ca/agricultura/temas/default.aspx 

 

 Ministeri de Sanitat, Seguretat Social i Igualtat (MSSSI) 

 

Biocides 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPr

eparatorias/biocidas/home.htm 

 

 Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició 

(AECOSAN) 

 

http://aesan.msssi.gob.es/AESAN/web/home.shtml 

 

 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural (DAAM) 

 

Informació sobre sanitat vegetal 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou

/ 

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits 

 

 Departament de Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya 

 

http://salutweb.gencat.cat/ca/ 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ 

 

 Agència de Salut Pública de Barcelona 

 

http://www.aspb.cat/ 
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