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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

5863 Reial decret 534/2017, de 26 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 
951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de 
determinats mitjans de defensa fitosanitària.

El Reial decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de 
determinats mitjans de defensa fitosanitària, estableix en el seu àmbit d’aplicació, 
concretament a l’article 1.2, que hi estan inclosos els organismes de control biològic, les 
trampes i altres mitjans o dispositius de monitoratge que no estiguin directament vinculats 
amb el control de plagues. De manera addicional, a l’article 1.3.a) s’indica que s’exclouen 
expressament de l’àmbit d’aplicació les substàncies, els productes i els preparats que 
entrin en l’àmbit d’aplicació del 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.

La inclusió d’aquests dos apartats es va fer en resposta al Dictamen motivat emès per 
la Comissió Europea, durant la fase de tramitació del Reial decret, en el marc del 
procediment de normes i reglamentacions tècniques que preveu el Reial decret 1337/1999, 
de 31 de juliol, pel qual es regula la remissió d’informació en matèria de normes i 
reglamentacions tècniques i reglaments relatius als serveis de la societat de la informació.

Una cop aprovada la norma esmentada, es va procedir a la cancel·lació de la inscripció 
en el registre de totes les comunicacions de productes que no estiguessin dins del seu 
àmbit d’aplicació, i per això es van cancel·lar també tots els mitjans de monitoratge que 
incloïen substàncies actives regulades pel Reglament (CE) núm. 1107/2009, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009. Aquesta situació va donar lloc al fet que 
un gran nombre de mitjans de monitoratge que s’utilitzaven en la gestió integrada de 
plagues es cancel·lessin, la qual cosa impossibilitava en molts casos la seva correcta 
posada en pràctica (en particular, respecte de les obligacions fixades a l’article 14 de la 
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 per aconseguir un ús sostenible dels productes 
fitosanitaris).

Per aquest motiu, a la fi de 2015 es va sol·licitar una nova interpretació del Dictamen 
motivat a la Comissió Europea, amb la finalitat de dirimir si certes substàncies actives 
regulades pel Reglament (CE) núm. 1107/2009, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 21 d’octubre de 2009, es podrien comercialitzar a l’empara del Reial decret 951/2014, 
de 14 de novembre, com a mitjans de monitoratge.

En resposta a les consultes efectuades, i fent una interpretació del Dictamen motivat, 
la Comissió Europea ha indicat que les substàncies semioquímiques (incloent-hi les 
feromones) estan exemptes de registre a l’empara del Reglament (CE) núm. 1107/2009, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, sempre que s’utilitzin com 
a mitjans de monitoratge, i s’entén com a monitoratge la col·locació d’algunes trampes per 
hectàrea, i aquest enfocament es reflecteix en el document d’orientació sobre substàncies 
actives semioquímiques utilitzades en productes fitosanitaris.

Per tot això, es considera oportuna la modificació del Reial decret 951/2014, de 14 de 
novembre, amb la finalitat de donar cabuda a la interpretació de les autoritats comunitàries 
pel que fa als mitjans de monitoratge.

Així mateix, l’esmentat Reial decret 951/2014, de 14 de novembre, estableix a la 
disposició transitòria única, apartat 2.b), un termini de comercialització de divuit mesos per 
a certs productes inscrits anteriorment en la secció de mitjans de defensa fitosanitària del 
Registre oficial de productes i material fitosanitari del Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
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Alimentació i Medi Ambient, a l’empara de l’Ordre APA/1470/2007, de 24 de maig, per la 
qual es regula la comunicació de comercialització de determinats mitjans de defensa 
fitosanitària, sempre que no incloguin una substància activa inclosa en el 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, o la inclusió dels quals en aquest l’hagi rebutjat la 
Comissió Europea, o que el producte inclogui almenys un tipus dels que preveu l’annex I 
del Reial decret 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants, o l’annex I del 
Reglament (CE) núm. 2003/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d’octubre 
de 2003, relatiu als adobs.

Dins del termini esmentat, es preveia que els productes afectats, que no eren altres 
mitjans de defensa fitosanitaris, poguessin ser autoritzats com a fitosanitaris, o en el marc 
del futur Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableixen 
disposicions relatives a la comercialització dels productes fertilitzants amb el marcatge CE 
i es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1069/2009 i (CE) núm. 1107/2009, com a 
bioestimulants, és a dir, com a substàncies que s’apliquen a les plantes o al sòl per regular 
i millorar els processos fisiològics dels cultius, i fer-los més eficients, però la seva tramitació 
s’ha endarrerit i no se’n preveu l’aprovació abans de novembre de 2018. Per això, és 
procedent ampliar el termini que preveu l’esmentada disposició transitòria única 2.b) en 
divuit mesos addicionals. Lògicament, quan la Unió Europea reguli els bioestimulants de 
les plantes per als quals s’allarga l’esmentat període transitori de comercialització en el 
nou apartat 2.b) de la disposició transitòria única, cal atenir-se al que aquest disposi sobre 
el règim temporal de la comercialització d’aquests productes.

En la tramitació d’aquesta norma s’han consultat les comunitats autònomes i les 
entitats representatives dels sectors afectats.

Aquest Reial decret s’ha sotmès al procediment que preveu la Directiva (UE) 2015/1535 
del Parlament Europeu i del Consell de 9 de setembre de 2015, per la qual s’estableix un 
procediment d’informació en matèria de reglamentacions tècniques i de regles relatives als 
serveis de la societat de la informació, així com al que disposa el Reial decret 1337/1999, 
de 31 de juliol, pel qual es regula la remissió d’informació en matèria de normes i 
reglamentacions tècniques i reglaments relatius als serveis de la societat de la informació.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat per 
suplència de la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, i de la ministra 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 26 de maig de 2017,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es 
regula la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària.

El Reial decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de 
determinats mitjans de defensa fitosanitària, queda modificat de la manera següent:

U. S’inclou un nou apartat 5 a l’article 1, amb el contingut següent:

«5. Sense perjudici del que disposa l’apartat 3 d’aquest article, es consideren 
inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret els mitjans de monitoratge que 
continguin substàncies semioquímiques, incloses les feromones, que estiguin 
reconegudes com a substàncies actives en el marc del Reglament (CE) 
núm. 1107/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, i 
incloses a l’annex del 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.
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A aquests efectes, es consideren substàncies semioquímiques totes les 
substàncies o mescles de substàncies emeses per plantes, animals o altres 
organismes que provoquin un comportament o una resposta fisiològica en individus 
de la mateixa o altres espècies.»

Dos. L’article 2 se substitueix pel següent:

«Article 2. Requisits.

1. Els requisits per a la comercialització dels MDF que regula aquest Reial 
decret són els següents:

a) Que presentin eficàcia per als usos i cultius als quals es destinen, en funció 
de les condicions d’utilització recomanades.

b) Que, en les condicions d’ús referides a la lletra a), compleixin el que preveu 
l’article 45.1 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

c) Que els seus components tinguin la qualitat o puresa degudes, i que, en el 
seu conjunt, cada MDF respongui a les especificacions declarades pel seu productor 
o fabricant.

Als efectes que preveuen les lletres a), b) i c) el fabricant o operador comercial 
ha de disposar dels estudis, assajos o altra documentació corresponent, acreditativa 
del compliment d’aquests requisits.

2. De manera addicional al que indica l’apartat anterior, el fabricant o l’operador 
comercial de mitjans o dispositius de monitoratge les condicions d’ús dels quals, 
descrites en el corresponent apartat de la comunicació, superin les 3 trampes o 
difusors per hectàrea, han de disposar de la corresponent documentació justificativa 
que el nombre de trampes/difusors per hectàrea proposades per a l’ús del producte 
només serveix amb fins de monitoratge, i per tant l’ús proposat queda fora de l’àmbit 
d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1107/2009, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 21 d’octubre de 2009.

A aquests efectes, i sense caràcter limitador, es considera documentació 
acreditativa un informe o assaig, expedit per una entitat oficialment reconeguda 
regulada per l’Ordre d’11 de desembre de 1995 per la qual s’estableixen les 
disposicions relatives a les autoritzacions d’assajos i experiències amb productes 
fitosanitaris, o una entitat corresponent en un altre Estat, en un estudi o informe 
efectuat per una entitat científica, una universitat o un professional de reconegut 
prestigi, o en referències bibliogràfiques.»

Tres. S’afegeix un nou paràgraf al final de l’apartat 2 de l’article 5, amb el contingut 
següent:

«En el cas dels mitjans de monitoratge, així mateix, a l’etiqueta, o, quan per la 
seva naturalesa no correspongui l’etiquetatge esmentat, a la informació necessària 
per a la seva correcta utilització i manteniment que els acompanyi en la seva 
comercialització, hi ha de constar específicament el nombre màxim de trampes o 
difusors a utilitzar per hectàrea.»

Quatre. La lletra b) de l’apartat 2 de la disposició transitòria única queda redactada 
de la manera següent:

«b) En el cas dels bioestimulants de les plantes, hi ha un termini de trenta-sis 
mesos per a la fabricació, la comercialització, la venda i l’ús del producte, comptats 
des de la data de notificació de la resolució de cancel·lació de la inscripció del 
producte en el registre.»
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Disposició transitòria única. Aplicació retroactiva.

El que disposa l’apartat quatre de l’article únic d’aquest Reial decret és aplicable a la 
fabricació, la comercialització, la venda i l’ús dels productes bioestimulants de les plantes 
als quals es refereix la disposició transitòria única 2.b) del Reial decret 951/2014, de 14 de 
novembre, durant el període comprès entre la data de venciment dels divuit mesos 
següents a la notificació de la resolució de cancel·lació de la inscripció del producte 
corresponent i l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, si aquesta última no està inclosa en 
el període esmentat.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 26 de maig de 2017.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència  
i per a les Administracions Territorials,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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