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PLA D’ACCIÓ. ANTECEDENTS

1. Directiva 128/2009/CE sobre l’ús 
sostenible dels plaguicides

2. Impuls de la gestió de la sanitat vegetal

3. Moció 103/XII del Parlament de Catalunya

4. El Pacte Verd Europeu



SANITAT VEGETAL. ONE HEALTH.



LA SANITAT VEGETAL

1. Fomenta la gestió integrada de plagues i l'ús sostenible 
dels productes fitosanitaris:
 Agrupacions de defensa vegetal
 Les estacions d’avisos
 L’assessorament i la formació dels agricultors
 Control equips aplicació productes fitosanitaris 
 Registre i control dels productors i operadors de productes 

fitosanitaris

2. Vigila la introducció i la propagació de plagues perilloses
 Laboratori oficial d'agricultura i sanitat vegetal
 Vigilància, control i erradicació de plagues



GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES



OBJECTIUS GENERALS DEL PLA

1. Optimitzar la prevenció de plagues, l’assessorament en gestió 
integrada de plagues, i la formació per assolir un ús sostenible dels 
productes fitosanitaris, 

2. Reduir els tractaments fitosanitaris químics que s’apliquen a 
Catalunya i els riscos que se’n poden derivar per a la salut 
humana i el medi ambient, implementant la gestió integrada de 
plagues i fomentant l’ús dels mitjans alternatius a la lluita química.



PLA D’ACCIÓ. EIXOS D’ACTUACIÓ

1. Prevenció de plagues, malalties i males herbes
2. Formació
3. Innovació
4. Assessorament en Gestió Integrada de Plagues
5. Foment de la Gestió Integrada de Plagues
6. Controls oficials 
7. Reducció del risc de l’ús de productes 

fitosanitaris en espais verds



1. Optimitzar les prospeccions (ex. cargol poma, Xylella ...). 
2. Garantir la sanitat vegetal del material vegetal de plantació.
3. Millorar les accions davant l’entrada de noves plagues o 

males herbes al territori.
4. Optimitzar les Estacions d’Avisos
5. Potenciar el Laboratori de Sanitat Vegetal i ampliar-ne 

l’acreditació.

EIX 1:  PREVENCIÓ DE PLAGUES, 
MALALTIES I MALES HERBES

OBJECTIUS



EIX 2:  FORMACIÓ

1. Impulsar la formació continuada dels usuaris 
professionals de productes fitosanitaris.

2. Establir programes de formació continuada als 
assessors en GIP.

3. Millorar la formació dels operadors de material 
vegetal.

4. Millorar la informació dels agricultors a través 
de les ADVs.

5. Fomentar la formació continuada dels tècnics 
de l’administració

OBJECTIUS



EIX 3:  INNOVACIÓ

1. Estudiar les mesures culturals per una 
millor gestió de la sanitat vegetal.

2. Optimitzar l’ús dels productes 
fitosanitaris

3. Optimitzar les tècniques d’aplicació 
dels productes fitosanitaris

4. Estudiar mètodes de control de males 
herbes alternatius als herbicides

5. Establir programes de recerca sobre el 
control de noves plagues i els seus 
insectes vectors

OBJECTIUS



EIX 4: ASSESSORAMENT EN GESTIÓ 
INTEGRADA DE PLAGUES (GIP)

OBJECTIUS
1. Impulsar les entitats que intervenen en 

l’assessorament directe als agricultors: 
ADVs i de cooperatives,  empreses o 
entitats agrícoles i assessors 
independents, fomentant la 
coordinació amb l’administració, per 
tal de generar sinèrgies i millorar 
l’eficàcia de l’assessorament.

2. Incrementar el tipus de  cultius 
obligats a tenir assessorament en 
GIP



EIX 5: FOMENT DE LA GESTIÓ 
INTEGRADA DE PLAGUES

OBJECTIUS
1. Crear una taula per coordinar la 

innovació  i la  recerca en GIP.

2. Impulsar grups de treball en 
GIP.

3. Promoure i millorar la divulgació 
sobre la Gestió integrada de 
plagues.



EIX 6: OPTIMITZAR ELS CONTROLS OFICIALS 
SOBRE PRODUCTES FITOSANITARIS

OBJECTIUS
1. Optimitzar l’execució del programa de control oficial de la 

Comercialització de Productes Fitosanitaris i adaptar-se als nous 
requeriments normatius.

2. Optimitzar l’execució del programa de Control Oficial de la 
Higiene en la Producció Primària Agrícola i de l’ús de Productes 
Fitosanitaris.

3. Millorar la coordinació amb programes
de control d’altres unitats administratives.

4.  Optimitzar la supervisió  dels assaigs
oficials amb productes fitosanitaris.



EIX 7: REDUCCIÓ DEL RISC DE L’ÚS DE 
PRODUCTES FITOSANITARIS EN ESPAIS VERDS

1. Disminuir els riscos associats a l’ús dels 
productes fitosanitaris en espais verds, 
especialment en la població vulnerable.

2. Promoure la reducció de l’ús 
d’herbicides en el control de males 
herbes en espais verds.

3. Establir un pla de divulgació en  
coordinació amb les unitats gestores  
dels espais verds.

OBJECTIUS



COMISSIÓ EUROPEA. MARÇ 2022

La Comissió reconeix que la crisi a Ucraïna pot tenir
conseqüències en els plans estratègics, inclosa la
necessitat de modificar-los.
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