Projecte de decret pel qual s’estableixen mesures addicionals de seguretat en el control
de plagues i en la utilització i comercialització de plaguicides d’àmbit ambiental i a la
indústria alimentària i en els tractaments fitosanitaris que puguin afectar espais urbans.
(1De930mjb06)(AP-IP-31.5.06)

En els darrers anys s’han descrit a Catalunya diversos incidents i accidents relacionats
amb l’aplicació de plaguicides en espais tancats que, en alguns casos, han produït
només molèsties o accidents sense danys personals, però en altres han provocat
seriosos problemes de salut a les persones. Aquests incidents són originats per diferents
factors, entre els quals cal destacar la utilització incorrecta de productes plaguicides o les
deficiències en l’avaluació del risc i en l’adopció de les mesures de precaució i de
seguretat.
Així mateix, s’ha detectat una utilització sovint abusiva d’aquests productes, amb la
realització de tractaments periòdics amb plaguicides que en molts casos podrien no ser
necessaris o es podrien substituir per mètodes de control més adients.
D’altra banda, actualment existeixen proves científiques dels efectes greus i irreversibles
que produeixen alguns plaguicides sobre les persones, per la qual cosa es fa necessari
regular-ne i reduir-ne el seu ús als casos estrictament necessaris. L’evolució dels
coneixements científics i tècnics ha donat lloc a l’aparició de productes més específics i
de menor toxicitat; menys perillosos per a les persones i el medi ambient. Aquests
avenços han permès reorientar el control de plagues, fins ara basat principalment en
l’aplicació de plaguicides químics, cap a estratègies de gestió i control integrat de
plagues.
La Reglamentació tecnicosanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de
plaguicides, aprovada pel Reial Decret 3349/1983, de 30 de novembre, modificada pel
Reial decret 162/1991, de 8 de febrer, i el Reial decret 443/1994, de 11 de març, estableix
en el marc de l’Estat Espanyol les normes bàsiques de la fabricació, emmagatzematge,
comercialització i utilització de plaguicides i, en general, l’ordenació tecnicosanitària
d’aquests productes pel que fa a la salut pública. Aquesta normativa regula tots els tipus
de plaguicides; tanmateix, algunes mesures que s’hi preveuen, com l’obligació de les
empreses que fan tractaments de lliurar als contractants un document informatiu del
tractament realitzat no són d’aplicació per als plaguicides d’ús ambiental i d’ús en la
indústria alimentària. A banda d’això, hi ha altres aspectes relatius a la seguretat en la
manipulació i aplicació de plaguicides i l’estratègia general a seguir en matèria del control
de plagues que no es contemplen.
No és objecte de regulació en aquest Decret l’emmagatzematge de plaguicides, que es
regula amb caràcter bàsic al Reial decret 3349/1983, abans esmentat, i al Reial decret
379/2001, de 6 d’abril, que aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes
químics i les seves instruccions tècniques complementàries.
El Reial decret 1054/2002, d'11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al
registre, autorització i comercialització de biocides, que transposa la Directiva 98/8/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 1998, relativa a la comercialització
de biocides, inclou els plaguicides d’ús ambiental i en la indústria alimentària en un dels
grups de biocides que regula. Aquesta norma modifica les condicions d’autorització per a
la posada en el mercat dels productes plaguicides i els altres biocides objectes de la
mateixa, amb la finalitat d’augmentar el nivell de protecció de la salut humana, dels

animals i el medi ambient, i introdueix alguns canvis d’importància sanitària en
l’etiquetatge dels productes, com per exemple la indicació del termini de seguretat referit
a tota l’àrea afectada pels tractaments i no només a la zona tractada, la indicació del
temps de ventilació necessari després dels mateixos i de l’interval de temps que cal
respectar en aplicacions reiterades del mateix producte, que proporcionaran una
informació més complerta a les persones que apliquin aquests productes. No obstant
això, altres aspectes relacionats amb la utilització i la comercialització, que sovint són
factors determinants en l’afectació de la salut de les persones, no han estat
desenvolupats.
Tampoc els aspectes de prevenció i de seguretat en els tractaments amb productes
fitosanitaris que puguin afectar espais urbans i assimilables de concurrència o presència
humana aliena als tractaments, han estat regulats específicament. Aquestes aplicacions,
en determinades situacions, poden generar riscos per a la salut de les persones.
Aquestes circumstàncies fan palesa la conveniència d’establir una regulació addicional a
les reglamentacions vigents en la matèria, amb un doble objectiu. D’una banda,
racionalitzar el control de plagues i la utilització de plaguicides en espais de concurrència
o presència humana, o que afectin aquests espais, i en els establiments on es manipulen
aliments destinats al consum humà, mitjançant l’aplicació d’estratègies de control integrat
de les plagues. El segon objectiu que es pretén assolir amb aquest Decret és la millora
de la seguretat en la comercialització de productes plaguicides d’ús ambiental i a la
indústria alimentària.
En l’elaboració d’aquest Decret es tenen en compte els principis bàsics de la Llei 7/2003,
de 25 d’abril, de protecció de la salut, la qual engloba en el seu àmbit d’aplicació les
activitats que aquesta norma regula.
La protecció de la salut de les persones ha de ser un objectiu a assolir per les polítiques
comunitàries en l’àmbit del medi ambient, amb la finalitat d’arribar a un nivell de protecció
elevat. Aquestes actuacions s’han de basar en els principis de cautela, d’acció
preventiva i de correcció dels atentats al medi ambient, d’acord amb allò establert a
l’article 174 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea.
Així mateix, aquest Decret recull la necessitat de protegir grups vulnerables de població
com els infants i la gent gran, tal com estableix la Comunicació de la Comissió Europea al
VI Programa d’Acció Ambiental.
La present normativa dóna compliment a la Resolució 017/VI del Parlament de Catalunya,
sobre les mesures de seguretat per a evitar les intoxicacions derivades de la utilització de
plaguicides d’ús ambiental i a la Moció 17/VI del Parlament de Catalunya sobre protecció
de la salut pel que fa a les intoxicacions derivades dels plaguicides d’ús ambiental.
En el marc de les competències que té atribuïdes sobre aquesta matèria el Departament
de Salut, a proposta de la seva consellera, del conseller del Departament de Treball i
Indústria i del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’acord amb el Govern.

Decreto:
Capítol I- Disposicions generals
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Article 1. Objecte
Aquest Decret té per objecte establir mesures addicionals de seguretat en les activitats
de control de plagues, utilització i comercialització de plaguicides d’àmbits ambiental i a
la indústria alimentària, així com en els tractaments amb productes fitosanitaris que
puguin afectar espais urbans i assimilables de concurrència o presència humana aliena
als tractaments.
Article 2. Àmbit d’aplicació
2.1 Les mesures addicionals previstes en aquest Decret són d’aplicació a les activitats
que es realitzin dins el territori de Catalunya de: control de plagues en els àmbits
ambiental i a la indústria alimentària, utilització i comercialització de plaguicides d’ús
ambiental i a la indústria alimentaria i utilització de productes fitosanitaris quan
afectin a espais urbans i assimilables de concurrència o presència humana aliena als
tractaments.
2.2 Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest decret:
a) La comercialització i utilització dels següents productes:
-

-

Els desinfectants.
Els biocides per a la higiene humana i els biocides per a la higiene veterinària
(inclosos els emprats en les zones on s’allotgen, mantenen o transporten
animals).
Els conservants.
Els productes antiincrustants.
Els líquids per a embalsamament i taxidèrmia.
Els productes fitosanitaris, excepte la seva utilització en espais de
concurrència o presència humana aliena als tractaments o que afectin aquests
espais, als quals serà d’aplicació el capítol IV.

b) La utilització de plaguicides d’ús domèstic o ús pel públic en general.
Article 3. Definicions
A efectes d’aquest Decret, s’entén per:
-

Àrea afectada per una actuació de control de plagues: àrea on es poden produir
efectes perjudicials per a la salut de les persones derivats d’una actuació de control
de plagues.

-

Avaluació del risc: actuacions destinades a identificar i valorar els perills i a
considerar i caracteritzar el risc per a la salut de la població i per a la salut de les
persones en l’àmbit laboral, derivat de l’exposició a un agent físic, químic o biològic,
en les activitats o els serveis regulats en aquest Decret.

-

Biocides: les substàncies actives i preparats que continguin una o més substàncies
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actives, presentats en la forma en que són subministrats a l’usuari, destinats a
destruir, contrarestar, neutralitzar, impedir l’acció o exercir un control d’altre tipus
sobre qualsevol organisme nociu, per mitjans químics o biològics, en àmbits diferents
al de la sanitat vegetal.
-

Comercialització de plaguicides: activitats de venda de plaguicides des de la unitat de
producció fins al consumidor final, incloent la distribució o venda a l’engròs a
persones professionals i la venda al detall a la persona usuària final no professional.

-

Control de plagues: actuacions, plans o programes que es realitzen per prevenir
l’aparició i el desenvolupament de plagues i regular o restringir les ja existents per
sota del límit a partir del qual la seva densitat de població és tal que poden provocar
problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones.

-

Control integrat de plagues: metodologia de control de plagues que es basa en la
integració de mesures preventives d’ordenament i sanejament del medi o altres
factors associats a l’aparició de les plagues, amb mesures actives de control físic,
mecànic i biològic i, en cas necessari, control químic, minimitzant l’ús dels
plaguicides químics i, en tot cas, utilitzant els més específics i de menys perillositat
per a la salut de les persones i per al medi ambient.

-

Control de plagues en l’àmbit ambiental: l’activitat de control de plagues que es
realitza en locals o espais urbans o d’altres nuclis poblacionals, públics o privats,
assentaments humans, habitatges, medis de transport i les seves instal·lacions i
àrees industrials, per a controlar rosegadors, aus, insectes, aràcnids i altres
artròpodes, excepte els que siguin d’àmbit a la indústria alimentària, de sanitat
vegetal o d’àmbit ramader.

-

Control de plagues a la indústria alimentària: l’activitat de control de plagues que es
realitza en locals, instal·lacions o maquinària d’establiments on es fabriquen,
manipulen, emmagatzemen o comercialitzen productes destinats a l’alimentació
humana, així com en els medis de transport d’aliments, per a controlar rosegadors,
aus, insectes, aràcnids i altres artròpodes.

-

Control de plagues en l’àmbit de la sanitat vegetal: l’activitat de control de plagues
que es realitza en àrees cultivades i no cultivades per al control de plagues i
malalties dels vegetals i males herbes o organismes indesitjables.

-

Control de plagues en l’àmbit ramader: l’activitat de control de plagues que es
realitza a les zones on s’allotgen, mantenen o transporten animals.

-

Espai de concurrència humana: àrea de lliure accés on poden coincidir diverses
persones.

-

Mesures correctores per al control de plagues: mesures preventives per al control de
plagues amb finalitat activa, que contribueixen no només a prevenir infestacions
futures, sinó també a eliminar els individus d’una plaga ja existent.

-

Mesures preventives per al control de plagues: mesures destinades a evitar l’aparició
de plagues, impedint que els organismes accedeixin a les edificacions o a altres
àrees a controlar, i/o es desenvolupin, mitjançant la limitació dels recursos
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alimentaris i la modificació dels factors abiòtics per tal que els siguin desfavorables.
-

Plaga: conjunt d’éssers vius que per la seva abundància i/o les seves
característiques poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o
pèrdues econòmiques a les persones.

-

Plaguicides: les substàncies actives, preparats i productes en general destinats al
control de plagues.

-

Plaguicides d’ús ambiental: els tipus de biocides destinats al control de rosegadors,
aus, insectes, aràcnids i altres artròpodes en l’àmbit ambiental.

-

Plaguicides d’ús a la industria alimentària: els tipus de biocides destinats al control de
rosegadors, aus, insectes, aràcnids i altres artròpodes a la indústria alimentària.

-

Plaguicides d’ús ramader o d’higiene veterinària: els plaguicides destinats al control
de plagues en l’àmbit ramader.

-

Plaguicides d’ús domèstic o d’ús pel públic en general: els productes plaguicides
autoritzats expressament per a ser aplicats per persones no especialment
qualificades, destinats a l’ús propi en ambients domèstics.

-

Productes fitosanitaris: els productes destinats al control de plagues en l’àmbit de la
sanitat vegetal.

-

Responsable tècnic de control de plagues: persona que disposa de la capacitació
específica necessària per responsabilitzar-se d’actuacions, plans o programes de
control de plagues, d’acord amb la normativa vigent al respecte.

-

Servei de control de plagues: activitat professional de control de plagues destinada a
prestar serveis a tercers, ja sigui pública com privada.

-

Termini de seguretat d’un plaguicida: període de temps que ha de transcórrer des
què s’ha aplicat un plaguicida fins que es pot tornar a entrar a l’àrea o espai afectat.

-

Usuaris d’un servei de control de plagues: persones físiques o jurídiques que
contracten un servei de control de plagues.

Article 4. Obligacions de les persones físiques o jurídiques que, dins l’àmbit territorial de
Catalunya, realitzen les activitats objecte d’aquest decret
Les persones físiques o jurídiques que, dins l’àmbit territorial de Catalunya, realitzen les
activitats indicades en l’article 2.1 d’aquest Decret :
4.1. Són responsables de la manipulació i utilització que, sota la seva tutela, es realitzi
dels productes plaguicides.
4.2. Han de disposar d’un pla de formació continuada específica per al personal que
realitzi aquestes activitats, que inclogui l’actualització de tots aquells aspectes de
l’activitat que poden repercutir, directament o indirectament, en la salut pública.
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4.3. Han de basar la vigilància del compliment de les previsions contingudes en aquest
Decret, en l’aplicació d’uns procediments de treball i uns procediments
d’autocontrol. Els resultats i les incidències que generi aquest autocontrol han de
quedar registrats documentalment, de manera que en qualsevol moment es pugui
fer un seguiment retrospectiu, i, en aquest sentit, han de disposar de la
documentació següent:
-

Arxiu documental de l’autorització sanitària de l’entitat, quan sigui necessària,
d’acord amb l’article 6.1 de la Llei 7/2003 de 25 d’abril de protecció de la salut.

-

Arxiu documental de la informació que consta a les autoritzacions sanitàries
dels productes plaguicides que comercialitzin, manipulin o utilitzin i de la
informació tècnica i les seves fitxes de dades de seguretat.

-

Arxiu documental de les acreditacions de la formació del personal que sigui
necessària d’acord amb la normativa vigent al respecte i el pla de formació
continuada del personal.

-

Arxiu documental del control de l’activitat i de les actuacions de l’entitat, que
inclou la documentació escrita que estableix l’article 6.4. d’aquest Decret per a
la comercialització de plaguicides i la documentació escrita que escaigui d’acord
amb el que estableixen els articles 7.6. i 8 per a l’activitat de control de plagues.
Així mateix inclourà un registre d’incidències relacionades amb l’activitat que es
desenvolupi.

-

Pla de manteniment del material i equips, en el cas d’entitats que realitzin
activitats de control de plagues, i registre d’incidències al respecte.

Aquesta documentació ha d’estar a disposició de les autoritats competents durant un
període mínim de 5 anys.
Aquestes obligacions són sense perjudici de les establertes a la normativa de
prevenció de riscos laborals, d’acord amb allò establert a l’article 7.7.
Article 5. Obligacions addicionals de les persones físiques o jurídiques amb domicili social
fora de Catalunya que realitzen serveis de control de plagues en els àmbits ambiental i a
la indústria alimentària a aquesta Comunitat Autònoma.
5.1. Les persones físiques o jurídiques que realitzen serveis de control de plagues en els
àmbits ambiental i a la indústria alimentària a Catalunya, i que no tenen el domicili
social ni establiment a aquesta Comunitat Autònoma, han de comunicar al
Departament de Salut, abans d’iniciar la seva activitat en aquest territori, les dades
identificatives que s’indiquen a l’annex I. Aquestes dades s’han d’adreçar al Servei
Territorial del Departament de Salut que correspongui, d’acord amb el domicili de
notificació a Catalunya que indiqui l’entitat, o bé a la Direcció General de Salut
Pública, si no es disposa de cap domicili a Catalunya.
5.2. Les persones físiques o jurídiques a què fa referència aquest article, han de
comunicar de la mateixa forma que s’indica en l’apartat anterior, qualsevol
modificació de les dades identificatives, en el termini màxim de 2 mesos des del
moment en què s’hagi produït la modificació, i han d’aportar la documentació que
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correspongui per acreditar-ne la certesa. Així mateix, han de notificar el cessament
de l’activitat a Catalunya.
5.3. Les persones físiques o jurídiques a què fa referència aquest article són
responsables de la veracitat de les dades que notifiquin.
5.4 Les obligacions addicionals que regula aquest article són sense perjudici de les
establertes a l’article 4.

CAPÍTOL II- De la comercialització de plaguicides d’ús ambiental i a la indústria
alimentària
Article 6. Obligacions de les persones físiques o jurídiques que comercialitzen plaguicides
d’ús ambiental i a la indústria alimentària.
6.1

Els plaguicides que es comercialitzin han d’haver estat autoritzats o registrats per
la Direcció General de Salut Pública i Consum del Ministeri de Sanitat i Consum,
d’acord amb la normativa vigent al respecte.

6.2. En els comerços de venda al detall només es poden comercialitzar plaguicides
autoritzats per a ús domèstic o ús pel públic en general. Aquests plaguicides s’han
de col·locar en unes zones específiques per aquests productes, separats d’aquelles
zones on hi ha productes d’alimentació i de la resta de productes que es
comercialitzen. S’hi hauran d’instal·lar rètols informatius que indiquin de forma clara
als consumidors que són productes plaguicides, que el mal ús d’aquests productes
pot perjudicar la salut, i que cal llegir l’etiqueta abans d’utilitzar-los. De la mateixa
manera, en els magatzems d’aquests comerços els plaguicides han d’estar
separats de les zones on hi ha productes d’alimentació i de la resta de productes
que es comercialitzen. Aquests comerços han de disposar d’un pla d’emergència
específic per aplicar en cas que es produeixi un vessament o una fuita dels
productes esmentats.
6.3. Les persones físiques o jurídiques responsables de la posada al mercat dels
productes plaguicides han de complir les prescripcions següents:
a) Les etiquetes, les fitxes de dades de seguretat, el material publicitari i qualsevol
altra documentació comercial que informi sobre les característiques, forma
d’utilització, mesures de seguretat i demés dades dels productes, s’han
d’adaptar a les prescripcions generals de la normativa vigent i a les
específiques dictades per la Direcció General de Salut Pública i Consum del
Ministeri de Sanitat i Consum per a cada producte. Aquesta informació s’ha de
mantenir actualitzada.
b) Prendre les mesures apropiades per tal que els distribuïdors i usuaris dels
productes que comercialitzen disposin de la informació sobre el producte
necessària per a la seva correcta manipulació i utilització, sobre les mesures de
seguretat i resta de dades d’interès sanitari, i que aquesta informació es
mantingui actualitzada d’acord amb les prescripcions dictades per la Direcció
General de Salut Pública i Consum del Ministeri de Sanitat i Consum per a cada
producte.
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6.4.

Les persones físiques o jurídiques que comercialitzin els productes plaguicides
han de complir les prescripcions següents:
a) En la comercialització de plaguicides d’ús domèstic o ús pel públic en general:
han de lliurar a qui adquireix el producte per a la seva posterior comercialització
o emmagatzematge, la fitxa de dades de seguretat del producte, si escau, en el
moment del primer lliurament del producte i cada vegada que es produeixin
modificacions en la informació a trametre. Aquest lliurament s’ha de fer per
qualsevol mitjà que permeti tenir constància tant del propi lliurament com de la
seva recepció.
b) En la comercialització de plaguicides no aptes per a ús domèstic o ús pel públic
en general:
- Han de lliurar a la persona física o jurídica que adquireix el producte, en el
moment del primer lliurament i cada vegada que se’n produeixin
modificacions, les dades identificatives de l’entitat distribuïdora, amb el
número d’inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides, el
nom del producte i el número d’inscripció al Registre de plaguicides del
Ministeri de Sanitat i Consum, i tota la informació necessària per a la
correcte manipulació i utilització, d’acord amb les dades que consten a la
seva autorització o registre, indicant especialment els usos i aplicacions
autoritzades, la forma d’ús, les mesures de precaució i seguretat a tenir en
compte i el termini de seguretat, si escau. Han de lliurar també la fitxa de
dades de seguretat del producte quan correspongui. El lliurament d’aquesta
documentació s’ha de fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància
tant del propi lliurament com de la seva recepció.
- Han de subministrar plaguicides a les persones físiques o jurídiques
usuàries d’aquests productes només quan acreditin documentalment complir
amb els requisits establerts a la normativa vigent sobre la capacitació
necessària per utilitzar aquests productes. L’empresa subministradora
conservarà constància d’aquest compliment.

CAPÍTOL III-

Del control de plagues en els àmbits ambiental i a la indústria
alimentària

Article 7. Bases generals per al control de plagues en els àmbits ambiental i a la indústria
alimentària
7.1. El control de plagues s’ha de basar en estratègies de control integrat. Cal integrar
les mesures d’ordenament i sanejament del medi i la vigilància d’altres factors
associats a l’aparició i desenvolupament de les plagues, amb mesures de control
físic, mecànic i biològic prioritàriament i, en cas necessari, el control químic,
minimitzant l’ús dels plaguicides químics i, en tot cas, utilitzant els més específics i
de menys perillositat per a la salut de les persones i per al medi ambient.
7.2. Les actuacions, plans i programes de control de plagues els ha d’efectuar un
responsable tècnic de control de plagues.
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7.3 Aquestes actuacions, plans o programes han d’incloure un diagnòstic previ, elaborat
a partir de la informació recollida a la inspecció inicial de l’àrea o local a controlar, on
consti la identificació de la plaga o les possibles plagues, el seu origen, distribució i grau
d’infestació i els factors relacionats amb la seva aparició i desenvolupament. Aquest
diagnòstic determinarà i justificarà l’actuació posterior que es realitzi.
En les actuacions a realitzar s’han d’incloure les mesures preventives necessàries per
evitar l’aparició de les plagues i/o les mesures correctores per evitar-ne el seu
desenvolupament.
7.4 En el cas que el diagnòstic previ conclogui la necessitat de realitzar un tractament
amb plaguicida cal complir, a més a més del que estableixen els apartats anteriors, les
prescripcions següents:
a) Només s’utilitzaran els productes plaguicides autoritzats o registrats per la
Direcció General de Salut Pública i Consum del Ministeri de Sanitat i Consum,
d’acord amb la normativa vigent al respecte.
b) Els plaguicides s’han d’utilitzar seguint estrictament les indicacions que
estableixen les seves etiquetes i d’acord amb les prescripcions dictades per la
Direcció General de Salut Pública i Consum del Ministeri de Sanitat i Consum
per a cada producte.
c) Només poden utilitzar plaguicides les persones que acreditin disposar de la
capacitació necessària d’acord amb la normativa vigent per cada tipus de
producte.
d) Només s’aplicaran plaguicides quan les inspeccions visuals o altres sistemes de
seguiment indiquin la presència de la plaga, i els altres mètodes de control no
siguin suficients per controlar-la. En aquest cas, s’han d’escollir els preparats
plaguicides menys perillosos per a la salut de les persones i per al medi ambient.
Així mateix, s’han d’escollir les tècniques d’aplicació que minimitzin la quantitat
de plaguicida a utilitzar i el risc d’exposició de les persones i el medi ambient.
De forma prioritària s’aplicaran els plaguicides mitjançant tractaments dirigits. Els
tractaments generalitzats mitjançant boira, fum o aerosols en espais amb risc
d’exposició per a les persones, estarà restringit a aquelles situacions on no hi ha
mesures de control alternatives, i s’hauran de justificar expressament en el
diagnòstic previ que es regula a l’article 7.3.
e) Queda prohibit realitzar tractaments amb plaguicides de forma sistemàtica o com
a mètode per a prevenir l’aparició de plagues, excepte quan, d’acord amb el
diagnòstic previ, sigui estrictament necessari i l’ús d’aquests plaguicides sigui la
millor opció de control, seguint els criteris establerts en aquest article.
f) Abans de dur a terme un tractament amb plaguicides, el responsable tècnic ha de
fer una avaluació del risc de l’actuació, tenint en compte tots els aspectes
relacionats amb l’àrea objecte del tractament i l’activitat que s’hi desenvolupa.
Així mateix, ha de determinar quina és l’àrea afectada pel tractament i les
mesures de precaució i de seguretat que s’han d’adoptar.
g) El responsable tècnic ha de prendre les mesures necessàries per a garantir el
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compliment de les mesures de precaució i de seguretat determinades. Només es
realitzaran tractaments amb plaguicides si s’adopten totes les mesures de
seguretat necessàries, abans, durant i després d’aquests tractaments, per tal
d’evitar qualsevol efecte perjudicial, directe o indirecte, sobre la salut de les
persones, d’acord amb l’avaluació del risc efectuada prevista a l’apartat anterior.
h) Durant la realització d’un tractament amb plaguicides s’ha d’assegurar l’absència
de persones alienes a les que el realitzen, quan així ho estableixi l’autorització
sanitària del plaguicida, i sempre que s’estimi necessari, en tota l’àrea afectada
per aquest.
S’ha de respectar sempre el termini de seguretat dels plaguicides quan així ho
estableixi l’autorització sanitària del plaguicida i sempre que s’estimi necessari,
en el local o àrea on s’ha fet l’aplicació i a tota l’àrea afectada pel tractament.
Per tal d’assegurar l’absència de persones a tota l’àrea afectada pel tractament i
aconseguir el compliment del termini de seguretat, el responsable tècnic de
l’actuació ha de prendre les mesures necessàries per tal de garantir el seu
aïllament i, si escau, perllongarà aquest aïllament fins que estimi necessari. Així
mateix, ha de posar-hi rètols on s’indiquin les hores durant les quals ningú hi pot
entrar, especificant la data i hora concreta que es pot tornar a ocupar.
Transcorregut el termini de seguretat i abans que les àrees afectades puguin
tornar a ser ocupades, el responsable del tractament adoptarà les mesures de
seguretat adients, especialment pel que fa a la ventilació, quan sigui necessària,
i respecte als procediments de neteja, a fi i efecte que no es produeixin
interaccions amb el plaguicida aplicat que puguin produir un risc per a la salut de
les persones.
i) No es pot aplicar més d’un preparat plaguicida sobre una mateixa àrea o objecte
quan això impliqui un contacte directe entre els diferents formulats, excepte
autorització expressa al respecte del Ministeri de Sanitat i Consum.
j) Cal respectar l’interval de temps que estableixi el titular d’un preparat plaguicida
per realitzar aplicacions reiterades del mateix preparat a la mateixa àrea o
objecte.
k) En la utilització d’un preparat plaguicida s’han de tenir en compte les interaccions
amb altres productes químics que s’utilitzin o s’hagin utilitzat a la mateixa àrea.
l)

Les estacions d’esquers rodenticides o insecticides han d’estar perfectament
identificades i han d’estar col·locades de tal forma que s’impedeixi la seva
manipulació per persones alienes a les autoritzades, i especialment pels infants.
Així mateix han d’incorporar senyals d’advertència de la seva perillositat i la
indicació que cap persona aliena les pot agafar ni manipular.

7.5 Quan es realitzin actuacions de control de plagues sense utilització de plaguicides cal
adoptar, si escau, les mesures de precaució i de seguretat que siguin adients.
7.6. Les actuacions, plans i programes de control de plagues que es duguin a terme
s’han de registrar per escrit en una documentació que inclourà, com a mínim, les
dades que s’estableixen a l’Annex II A. En cas d’utilitzar plaguicides, cal que hi
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quedin registrades totes les operacions, incloent, a més a més de les dades de
l’annex II A, per cada tractament, les dades que s’estableixen a l’Annex II C.
Aquesta documentació ha d’estar signada pel responsable tècnic de control de
plagues, s’ha de conservar durant un període mínim de 10 anys i tenir-la a
disposició de les autoritats competents. Aquesta documentació romandrà al lloc on
es realitza l’actuació, llevat que no sigui possible. En tot cas, la documentació ha
d’estar en poder del titular del local.
7.7. Quan es realitzi una actuació de control de plagues en l’àmbit laboral, l’empresari
adoptarà, respecte als treballadors al seu càrrec, totes les mesures previstes a la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb allò
establert a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i a les
normatives reglamentàries de desenvolupament.
Article 8. Obligacions addicionals de les persones físiques o jurídiques que realitzen
serveis de control de plagues en els àmbits ambiental i a la indústria alimentària
Les persones físiques o jurídiques que realitzin serveis de control de plagues en els
àmbits ambiental i a la indústria alimentària, a més de complir amb les bases generals
que s’estableixen en l’article 7 del present Decret, han de complir les prescripcions
següents :
8.1. Han de sol·licitar a l’usuari del servei la informació sobre actuacions de control de
plagues que s’hagin dut a terme amb anterioritat en el mateix local o àrea i sobre
altres aspectes relacionats amb el local, les persones que en fan ús, o qualsevol
altra incidència que pugui tenir repercussió amb les actuacions que es pretenen
realitzar. Aquesta informació s’inclourà a l’avaluació del risc que s’estableix a
l’article 7.4 f).
8.2. Han de lliurar a l’usuari del servei, per escrit, prèviament a la realització d’aquest, i
deixant constància de les dates de lliurament i recepció, la documentació sobre el
pla, programa o actuació de control de plagues que realitzarà, incloent les dades
que s’indiquen a l’annex II d’aquest Decret, amb l’antelació necessària per poder
adoptar les mesures de seguretat que en ella s’indiquin.
En finalitzar l’actuació han de lliurar a l’usuari del servei o a la persona a qui aquest
designi, d’acord amb el previst a l’article 9.1.d), la documentació escrita on consti la
realització del servei d’acord amb el programat anteriorment. Aquesta
documentació s’adjuntarà a la lliurada prèviament sobre la mateixa actuació. En cas
d’haver utilitzat plaguicides, s’ha d’indicar el plaguicida utilitzat, la quantitat aplicada
i qualsevol incidència ocorreguda. Si el plaguicida te establert un termini de
seguretat també cal que hi consti i que s’indiqui l’hora exacta d’inici i finalització del
tractament, així com la data i hora exacta que es podrà tornar a entrar a l’àrea
afectada. Aquesta documentació ha d’estar signada pel responsable tècnic de
control de plagues i l’usuari del servei o persona a qui aquest designi ha de donar la
conformitat a la recepció d’aquesta informació.
8.3. Tanmateix, quan el servei de control de plagues es porti a terme en un habitatge o
una part del mateix i el contractant del servei sigui un consumidor d’acord amb la
definició que d’aquests fa l’apartat segon de l’article 1 de la Llei 3/1993, de 5 de
març, de l’Estatut del Consumidor, serà també d’aplicació la normativa en matèria
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de defensa de consumidors i usuaris.
Article 9. Obligacions dels usuaris dels serveis de control de plagues i de les persones
que facin ús d’una àrea afectada per una actuació de control de plagues
9.1. Els usuaris dels serveis de control de plagues han de complir les prescripcions
següents, sense perjudici de les responsabilitats laborals:
a) El servei de control de plagues que contractin ha d’estar inscrit al Registre oficial
d’establiments i serveis plaguicides gestionat pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya o complir el que estableix l’article 5, segons escaigui.
b) Són responsables del compliment de les mesures preventives i correctores per
evitar l’aparició i desenvolupament de plagues que el responsable tècnic de
l’actuació indiqui en la documentació esmentada a l’article 8.2.
c) Són responsables del compliment de les mesures de precaució i de seguretat i
demés advertiments que el responsable tècnic de l’actuació indiqui en la
documentació esmentada a l’article 8.2. A aquest efecte, han de prendre les
mesures adients per tal d’assegurar, si s’escau, l’absència de persones en tota
l’àrea afectada per l’actuació mentre aquesta es porti a terme i fins que se’n
pugui fer ús altra vegada, i de garantir el compliment del termini de seguretat. De
la mateixa manera, adoptaran les mesures que corresponguin respecte a la
ventilació i als procediments de neteja posterior al tractament, d’acord amb les
indicacions comunicades pel responsable tècnic. Per tot això, han d’informar a
les persones que facin ús del local i de l’àrea afectada sobre tots aquells
aspectes que siguin necessaris per al compliment de les mesures de precaució i
de seguretat a adoptar.
d)

Quan sigui necessari, designarà una persona per tal de garantir el compliment
de les prescripcions establertes a l’apartat anterior al local o espai on es
realitzin les actuacions de control de plagues.

e) Han de col·laborar amb el responsable tècnic de l’actuació proporcionant les
dades de què disposi sobre actuacions de control de plagues que s’hagin dut a
terme amb anterioritat en el mateix local o àrea i sobre altres aspectes
relacionats amb el local, les persones que en fan ús o qualsevol altra incidència
que pugui tenir repercussió amb les actuacions que es pretenen realitzar.
f)

Han de conservar la documentació escrita sobre les actuacions de control de
plagues que contractin i es realitzin, durant un període no inferior a 10 anys, i
tenir-la a disposició de les autoritats competents.

9.2. Les persones que facin ús d’una àrea o local afectat per una actuació de control de
plagues han de complir les mesures de precaució i de seguretat i demés
advertiments que l’usuari del servei de control de plagues o la persona designada
d’acord amb l’apartat 1.d) d’aquest article, els hagi comunicat, seguint les
indicacions del responsable tècnic de l’actuació, sense perjudici de les
responsabilitats laborals.
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CAPÍTOL IV- Dels tractaments amb productes fitosanitaris que puguin afectar espais
urbans i assimilables de concurrència o presència humana aliena als
tractaments
Article 10.
En els tractaments amb productes fitosanitaris que puguin afectar espais urbans i
assimilables de concurrència o presència humana aliena als tractaments com parcs,
jardins o altres espais públics o privats, es tindran en compte les mesures següents :
10.1. Els serveis de control de plagues els efectuaran obligatòriament empreses o
entitats inscrites al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides gestionat
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d’empreses que no tinguin la seva seu social a Catalunya, hauran
d’acreditar que es troben inscrites en el corresponent Registre Oficial
d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) i en l’àmbit de sanitat vegetal en la
comunitat autònoma on radiqui la seva raó social.
10.2. Tots els tractaments seran dirigits i supervisats per un responsable amb carnet de
manipulador de productes fitosanitaris de nivell qualificat o amb la titulació tècnica
que ho substitueixi.
10.3. Els productes fitosanitaris que s’utilitzin en els tractaments han d’estar autoritzats
per a l’àmbit d’utilització que correspongui i d’acord amb els usos autoritzats per a
les especies vegetals a tractar i la plaga a controlar. Així mateix, es compliran les
condicions d’ús establertes a l‘etiqueta del producte i les que estableixi
l’organisme competent en la seva autorització.
10.4. Prèviament al tractament s’efectuarà un estudi tècnic de la plaga o plagues a
controlar on es justifiqui la necessitat del tractament amb productes fitosanitaris.
S’escolliran les alternatives de control que siguin de menys risc per a les
persones, animals domèstics i el medi ambient. Es prioritzarà l’ús de mètodes de
control no químics. Les actuacions de control químic preventiu s’efectuaran
únicament quan les característiques del agent nociu les requereixin i estiguin
plenament justificades a l’estudi tècnic.
Aquest estudi previ haurà d’incloure una avaluació del risc del tractament, tenint
en compte tots els aspectes relacionats amb l’àrea objecte del tractament i
l’activitat que s’hi desenvolupa. Així mateix, ha de determinar l’àrea afectada pel
tractament i les mesures de precaució i de seguretat que s’han de respectar.
10.5. Només es realitzaran tractaments amb productes fitosanitaris quan siguin
necessaris amb l’adopció de totes les mesures de seguretat necessàries, abans,
durant i després d’aquests tractaments, per tal d’evitar qualsevol efecte
perjudicial, directe o indirecte, sobre la salut de les persones, d’acord amb
l’avaluació de riscos que estableix l’apartat anterior.
10.6.

El responsable d’un tractament fitosanitari ha de prendre les mesures adients per
tal d’assegurar l’absència de persones alienes a les que realitzen l’aplicació en
tota l’àrea afectada per aquesta, durant la realització del tractament i durant el
període de temps establert per al producte a utilitzar d’acord amb la reglamentació
vigent al respecte o la seva autorització. En cas de no tenir establert cap termini,
el responsable del tractament l’establirà segons estimi oportú a la vista del tipus
de producte, de tractament i l’avaluació de riscos efectuada. En tot cas, caldrà
respectar aquest termini fins que es produeixi l’assecat del producte sobre els
vegetals tractats i/o sobre les superfícies on aquests productes s’hagin dipositat.
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Així mateix, s’establiran sistemes d’advertiment que informin sobre la prohibició
d’accedir a l’àrea afectada durant aquest termini, o quan sigui possible es
mantindran tancats els accessos als recintes tractats.
10.7.

S’evitaran els tractaments a espècies vegetals amb fruits comestibles, excepte
quan sigui estrictament necessari. En aquest cas, s’adoptaran les mesures de
seguretat adients per evitar qualsevol risc per a les persones.

10.8.

S’evitaran els tractaments amb productes fitosanitaris que puguin afectar àrees de
joc infantil, zones on pugui haver persones sensibles, mobiliari urbà o altres zones
de risc per a la població, excepte quan sigui estrictament necessari. En aquest
cas, s’adoptaran les mesures de seguretat adients per evitar qualsevol risc per a
les persones.

10.9.

En els tractaments amb productes fitosanitaris d’àrees amb gespa s’ha de tenir en
compte el seu ús i l’activitat que s’hi realitzi, i s’adoptaran, quan sigui necessari,
les mesures adients per evitar qualsevol risc per a la salut de les persones.

10.10 Les estacions d'esquers rodenticides i insecticides han d’estar perfectament
identificades, i han d’estar col·locades de tal forma que s’impedeixi la seva
manipulació per persones alienes a les autoritzades, i especialment pels infants.
Així mateix, han d’incorporar senyals d’advertència de la seva perillositat i la
indicació que cap persona aliena les pot agafar ni manipular.
10.11 L’estudi tècnic previ a la realització d’un tractament amb productes fitosanitaris,
l’avaluació del risc del tractament i les mesures de seguretat corresponents,
previstos als apartats 4 i 6 d’aquest article han de quedar documentats per escrit i,
en cas de ser efectuats per un servei de control de plagues, aquest haurà de
lliurar la documentació a l’usuari del servei abans d’efectuar el tractament.
10.12 Els serveis municipals han de prestar, si escau, la seva col·laboració per dur a
terme les mesures de seguretat que s’estableixen en aquest article.
10.13. Les persones que facin ús d’una àrea o espai afectat per una actuació de control
de plagues han de complir les mesures de precaució i de seguretat i demés
advertiments que el responsable de l’actuació o l’usuari del servei hagi comunicat,
sense perjudici de les responsabilitats laborals.
10.14. Aquestes obligacions també afecten als tractaments fitosanitaris que es realitzin
sobre matèries o productes vegetals en àrees urbanes.

CAPÍTOL V- Del control sanitari i de la intervenció administrativa
Article 11. Informació a l’autoritat sanitària
En el cas que les persones físiques o jurídiques objectes d’aquest decret detectin
l’existència de riscs per a la salut derivats d’activitats o de productes relacionats amb el
mateix, n’han d’informar immediatament l’autoritat sanitària corresponent i procedir a
retirar, si escau, el producte del mercat o cessar l’activitat.
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Article 12. Control de les Administracions competents
A efectes de la verificació del compliment de les normes sanitàries previstes en aquest
Decret correspon als òrgans competents del Departament de Salut, del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del Departament de Treball i Indústria o dels
Ajuntaments l’exercici de les competències de vigilància i control en aquesta matèria, en
funció de les seves respectives competències d’acord amb la Llei 7/2003, de 25 d’abril,
de protecció de la salut, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals.
Article 13. Responsabilitats
13.1.Les persones físiques o jurídiques que, realitzin les activitats incloses en l’àmbit
d’aplicació d’aquest Decret a Catalunya, són responsables del compliment de les
disposicions que aquí s’estableixen.
13.2 Així mateix els usuaris dels serveis de control de plagues són responsables del
compliment d’allò establert a l’article 9 d’aquest Decret.

Article 14. Mesures cautelars
Quan raons de protecció de la salut ho facin aconsellable, les autoritats sanitàries podran
adoptar les mesures cautelars previstes a l’article 11 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de
protecció de la salut.
Article 15. Règim sancionador
15.1. El règim sancionador aplicable a les prescripcions d’aquest Decret és l’establert al
títol VI de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut, llevat de les
obligacions sobre els productes plaguicides referides als rètols informatius i a la
separació d’aquests productes de la resta de productes que es comercialitzen,
establertes a l’article 6.2, l’incompliment de les quals es considerarà infracció
tipificada als articles 5 f) i 5 g), respectivament, de la Llei 1/1990, de 8 de gener,
sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris.
15.2 El règim sancionador en l’ordre social es regeix d’acord amb allò establert al Reial
decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre
infraccions i sancions a l’ordre social.
15.3. El règim sancionador aplicable a les prescripcions del capítol IV d’aquest Decret és,
a més de l’establert al títol VI de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la
salut, l’establert a la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
15.4 Infraccions lleus:
D’acord amb l’article 49.1 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut, en
relació amb els articles 47 i 48 de la mateixa Llei 7/2003, de 25 d’abril es consideren
infraccions lleus:
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15.4.1 En relació amb la lletra d) de l’article 47 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril:
a) L’incompliment de les prescripcions d’aquest Decret que no rebin la consideració de
falta greu o molt greu en els articles 15.5 i 15.6 d’aquest Decret, i sempre que
l’incompliment no tingui repercussió directa en la salut.
b) L’incompliment de l’obligació establerta en l’article 4.2 relativa a l’obligació de les
persones físiques o jurídiques que, dins l’àmbit territorial de Catalunya, realitzen les
activitats objecte d’aquest Decret, de disposar d’un pla de formació continuada específica
per al personal que realitzi aquestes activitats, que inclogui l’actualització de tots aquells
aspectes de l’activitat que poden repercutir, directament o indirectament, en la salut
pública.
c) L’incompliment de les obligacions que han de complir les persones físiques o
jurídiques amb domicili social fora de Catalunya i que realitzin el servei de control de
plagues d’ús ambiental i en la indústria alimentària a Catalunya, previstes a l’article 5
d’aquest Decret.
d) L’incompliment de l’obligació establerta a la lletra f) de l’article 9.1 d’aquest Decret per
part de les persones usuàries dels serveis de control de plagues.
e) L’incompliment de l’obligació de basar la vigilància del compliment de les previsions
contingudes en aquest Decret, en l’aplicació d’uns procediments de treball i uns
procediments d’autocontrol i de registrar documentalment els resultats i les incidències
que generi aquest autocontrol, en els termes d’allò establert a l’article 4.3 d’aquest
Decret, per part de les persones físiques o jurídiques que, dins l’àmbit territorial de
Catalunya, realitzen les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret.
15.4.2 En relació amb la lletra n) de l’article 47 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril,
l’incompliment de l’obligació establerta a la lletra b) de l’article 9.1 per a les persones
usuàries del servei de control de plagues de complir les mesures preventives i correctores
per evitar el desenvolupament de plagues que el responsable tècnic de l’actuació indiqui
en la documentació esmentada a l’article 8.2.
15.5 Infraccions greus:
D’acord amb l’article 49.2 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut, en
relació amb els articles 47 i 48 de la mateixa Llei 7/2003, de 25 d’abril, es consideren
infraccions greus:
15.5.1 En relació amb la lletra d) de l’article 47 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril
a) L’incompliment de la prescripció establerta a l’article 6.2 pel que fa a la
venda al detall de plaguicides no autoritzats per a ús domèstic o ús pel
públic en general.
b) L’incompliment de les prescripcions relatives a la posada al mercat de
productes plaguicides previstes a l’article 6.3.
c) L’incompliment de les prescripcions relatives a la comercialització dels
productes plaguicides previstes a l’article 6.4.
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d) L’incompliment de l’ obligació prevista a l’article 7.1 de basar el control de
plagues en estratègies de control integrat, quan aquests incompliment
produeix un risc o dany en la salut.
e) L’incompliment de les bases generals per al control de plagues en els
àmbits ambiental i a la indústria alimentària descrites en els articles 7.2, 7.3
i a les lletres d), e) i f) de l’article 7.4 .
f)

L’incompliment de les obligacions en la realització de serveis de control de
plagues en els àmbits ambiental i a la indústria alimentària previstes a
l’article 8.1 i 8.2 d’aquest Decret.

g) L’incompliment dels usuaris dels serveis de control de plagues de l’obligació
de col·laborar amb el responsable tècnic de control de plagues prevista a la
lletra e) de l’article 9.1 d’aquest Decret.
h) L’incompliment de les prescripcions de l’article 10.2 i 10.4 d’aquest Decret.
i)

L’incompliment de qualsevol prescripció d’aquest Decret quan aquest
incompliment hagi produït un risc o un dany greu per a la salut .

15.5.2 En relació amb la lletra n) de l’article 47 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril
a) L’incompliment de l’obligació d’enregistrar les actuacions, plans i programes
de control de plagues previst a l’article 7.6 d’aquest Decret.
b) L’incompliment de la prescripció de l’article 10.11 d’aquest Decret
15.6 Infraccions molt greus
D’acord amb l’article 49.3 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut, en
relació amb els articles 47 i 48 de la mateixa Llei 7/2003, de 25 d’abril, es consideren
infraccions molt greus:
15.6.1 En relació amb la lletra d) de l’article 47 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril
a) L’incompliment de l’obligació prevista a l’article 6.1 que els plaguicides que es
comercialitzin han d’haver estat autoritzats o registrats per la Direcció General
de Salut Pública i Consum del Ministeri de Sanitat i Consum, d’acord amb la
normativa vigent al respecte.
b) L’incompliment de l’obligació prevista a l’article 7.1 de basar el control de
plagues en el control integrat, quan aquest incompliment produeixi un dany
greu o molt greu en la salut.
c) La utilització de plaguicides per persones que no disposin de capacitació
necessària d’acord amb la normativa vigent per a cada tipus de producte,
d’acord amb allò establert a l’article 7.4.c) d’aquest Decret.
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d) L’incompliment de l’obligació dels usuaris del servei de control de plagues
prevista a la lletra a) de l’article 9.1.
e)) L’incompliment de les bases generals per al control de plagues en els àmbits
ambiental i a la indústria alimentària descrites en les lletres a), b), i), j), k) i l) de
l’article 7.4.
f) L’incompliment de les prescripcions de l’article 10 apartats 3), 5), 6), 7), 8), 9) i
10) d’aquest Decret.
g) L’incompliment de qualsevol prescripció d’aquest Decret quan aquest
incompliment hagi produït un risc o un dany molt greu per a la salut.
15.6.2 En relació amb la lletra n) de l’article 47 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril
a) L’incompliment de l’obligació dels usuaris del servei de control de plagues
previstes a la lletra c) de l’article 9.1 i a l’article 9.2.
b) L’incompliment de les bases generals per al control de plagues en els àmbits
ambiental i a la indústria alimentària descrites en les lletres g) i h) de l’article 7.4 i
a l’article 7.5.
c) L’incompliment de la prescripció de l’article 10.13 d’aquest Decret
15.7.

No tindrà caràcter de sanció la clausura o el tancament de les instal·lacions, els
establiments, els serveis o les indústries que no comptin amb les autoritzacions
sanitàries prèvies o, la suspensió dels seu funcionament, fins que s’esmenin els
defectes o es compleixin els requisits exigits per raons de protecció de la salut, ni
tampoc la destrucció de productes si raons de protecció de la salut ho fan
aconsellable.

Disposicions transitòries
Primera.- Les persones físiques o jurídiques incloses en el supòsit de l’article 5 disposen
d’un termini de sis mesos, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, per comunicar al
Departament de Salut les dades identificatives.
Segona.- Els comerços de venda al detall on es comercialitzin plaguicides d’us domèstic
disposen d’un termini de tres mesos per adaptar-se a les prescripcions de l’article 6.2
d’aquest Decret .

Disposició addicional
Quan s’aprovi per part del Ministeri de Sanitat i Consum la normativa que regula el
Registre oficial d’establiments i serveis biocides, totes les referències que aquest Decret
fa al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides s’entendran fetes al Registre
oficial d’establiments i serveis biocides, excepte les del capítol IV.
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Disposicions finals
Primera.- Es faculta al conseller/a del Departament de Salut, al conseller/a del
Departament de Treball i Indústria i al conseller/a del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca per dictar les disposicions necessàries per desenvolupar i aplicar
aquest Decret.
Segona.- Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, ___ d____________ de 2006

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Jordi William Carnes i Ayats
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Jordi Valls i Riera
Conseller de Treball i Indústria
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Annex I
Dades identificatives que han de presentar les entitats incloses en el supòsit de l’article 5

a)
b)
c)
d)

Nom de la persona física o jurídica titular de l’entitat (raó social)
Nom comercial de l’entitat (si és diferent a l’anterior)
NIF del titular.
Domicili, telèfon i fax de notificació (domicili de l’oficina o punt de contacte a
Catalunya o de fora de Catalunya)
e) Nom del responsable tècnic de l’activitat a Catalunya.
f) Còpia de la inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides a la
Comunitat autònoma on tingui el domicili social.
g) Relació del personal de l’entitat que exerceix l’activitat a Catalunya, amb còpia
compulsada dels corresponents “Carnets d’aplicadors de tractaments DDD”
(desinfecció, desinsectació i desratització) o acreditació de la capacitació necessària
d’acord amb la normativa vigent al respecte.
h) Indicació del local on s’emmagatzemaran els productes plaguicides, i còpia de la
resolució d’inscripció d’aquest local al Registre oficial d’establiments i serveis
plaguicides.
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Annex II
Documentació de les actuacions, plans o programes de control de plagues
A: Documentació bàsica d’una actuació, pla o programa de control de plagues:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Diagnòstic previ.
Àrea a controlar.
Mesures preventives i correctores per evitar l’aparició i desenvolupament de
plagues. Mètodes i sistemes o dispositius de control que s’utilitzen, amb les
corresponents mesures de precaució i de seguretat.
Data de les actuacions.
Pla de seguiment i avaluació, si escau.
Signatura del responsable tècnic de l’actuació, pla o programa.

B: Documentació addicional que han de lliurar les persones físiques o jurídiques que
realitzen serveis de control de plagues als usuaris d’aquests serveis
a)
b)
c)

Nom i NIF del titular de l’entitat (raó social).
Nom comercial de l’entitat (si és diferent a l’anterior).
Número d’inscripció al Registre oficial d’establiments i serveis plaguicides.

C: Documentació addicional en el cas que una actuació de control de plagues o d’un
servei de control de plagues inclogui la utilització d’un plaguicida
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nom comercial del plaguicida, número del Registre de plaguicides de la Direcció
General de Salut Pública i Consum del Ministeri de Sanitat i Consum i
composició.
Tècnica d’aplicació.
Àrea objecte del tractament. Zona concreta, especificant la superfície o volum
sobre el qual es realitzarà el tractament.
Àrees afectades pel tractament, si escau.
Avaluació del risc realitzada conforme l’article 7.4.f) d’aquest decret.
Mesures de seguretat a adoptar abans, durant i després del tractament, d’acord
amb l’article 7 d’aquest decret, incloent, entre d’altres, el termini de seguretat.
Data de l’actuació, concretant hora prevista d’inici i d’acabament, si és necessari.
Signatura del responsable tècnic i del personal auxiliar del tractament amb la
data d’expedició dels corresponents Carnets d’aplicadors de tractaments DDD o
acreditació de la capacitació necessària d’acord amb la normativa vigent del
responsable tècnic i del personal auxiliar.
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