
 

 

ASPECTES MÉS IMPORTANTS DEL NOU REIAL 
DECRET 285/2021 

 

El 10 de novembre de 2021 entrarà en vigor: 

El Reial Decret 285/2021, de 20 d’abril, publicat el 10 de maig, “por el que se 
establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o 
exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos 
fitosanitarios” i es modifica el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, “por 
el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de 
los productos fitosanitarios”.  

 

1. Antecedents 

 

- Ley 43/2002 
- RD 1311/2012 
- RD 656/2017 
- RD 285/2021 

 



 

2. Estructura del document i capítols importants 

La fletxa vermella indica els punts que afectaria als agricultors 
professionals i titulars d’explotacions i que desenvolupem a continuació. 
 

  

 

3. Emmagatzematge dels productes fitosanitaris 

L’article 4 fixa les condicions generals per a l’emmagatzematge de 
productes fitosanitaris d’ús professional i prohibeix l’emmagatzematge 
de productes fitosanitaris que hagin estat retirats, estiguin caducats 
o no estiguin autoritzats. La seva tinença constituirà una infracció 
administrativa.  

 



 

 

 

4. Comercialització i control dels productes fitosanitaris 

4.1. Etiquetatge dels envasos 

Tots els productes que es disposin emmagatzemats han de presentar el 
model oficial d’etiquetatge, que va canviar al 2018. El model permès és 
el següent: 



 

 

 

Permès l’etiqueta on surt un rombe blanc amb marge vermell, prohibit 
quadrat taronja amb marge negre. 



 

 

4.2. Transport productes fitosanitaris 

El RD fixa els kg de productes fitosanitaris que es poden transportar en 
cotxe. No sobrepasseu els 333 kg per viatge. 

 

 



 

4.3. Compres i carnets fitosaniaris 

La venda s’ha de produir físicament a un establiment amb la presència 
del comprador (en cas de compres directe a distribuïdor aquest ja us 
donarà alguna solució). Segons el decret les compres a distància 
només podran realitzar-se per a productes d’ús no professional. 

 

4.4. RETO (Registre electrònic de transaccions i operacions 
amb productes fitosanitaris) 

Aquest decret determina que totes les operacions fetes hauran de ser 
registrades per la seva traçabilitat. Per al titular d’explotació i/o agricultor 
professional només caldrà que presenti el seu carnet fitosanitari.  

 

 



 

MOLT IMPORTANT! 

➢ No deixeu el carnet fitosanitari a un altre persona, només està permès si 
teniu una relació de parentesc de primer grau (matrimoni, fills/es). 

➢ El titular d’una explotació ha de tindre: 

o Carnet BÀSIC: Si fa el mateix els tractaments o l’aplicador és de 
rang de primer grau respecte al titular. 

o Carnet QUALIFICAT: Un aplicador que realitza els tractaments a 
un tercer. 

➢ Carnet fitosanitaris que estiguin en vigor i no caducats. 

o Cóm puc renovar el carnet? Només de manera telemàtica amb 
certificat electrònic i/o IdCAT: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/7639_Carnet-daplicador-i-
manipulador-de-productes-fitosanitaris  

 

 

 

5. Règim sancionador 

El decret determina sancions econòmiques importants si no es 
compleixen aquests requisits.  

 

 

Més informació sobre el Reial Decret 285/2021 

Podeu consultar aquesta normativa al següent enllaç: 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7689.p  
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