Condicionamentos xerais para os usos profesionais non agrarios.
Concretamente, é aplicable aos tratamentos fitosanitarios que se deban realizar en:
a) Espazos utilizados polo público en xeral, comprendidas as áreas verdes e de recreo, con
vexetación ornamental ou para sombra, dedicadas ao lecer, esparexemento ou práctica de
deportes, diferenciando entre:
1.º Parques abertos, que comprenden os parques e xardíns de uso público ao aire
libre, incluídas as zonas axardinadas de recintos de acampada (cámping) e demais
recintos para esparexemento, así como o arboredo das vías e outras aliñacións de
vexetación no medio urbano.
2.º Xardíns confinados, tanto se se trata de invernadoiros como de espazos
ocupados por plantas ornamentais nos centros de traballo, de estudo ou comerciais.
Nos espazos utilizados polo público en xeral, o responsable da aplicación deberá:
a) Adoptar as medidas necesarias para evitar que se produza o acceso de terceiros,
tanto durante a execución dos tratamentos como durante o período de tempo
seguinte que se determinase necesario para cada caso.
b) Realizar os tratamentos en horarios en que a presenza de terceiros sexa
improbable, salvo que se trate de xardíns cercados ou en que sexa posible establecer
unha barreira sinalizada que advirta o público da prohibición do acceso á área
comprendida dentro do perímetro sinalizado.

b) Campos de deporte: espazos destinados á práctica de deportes por persoas provistas de
indumentaria e calzado apropiados, diferenciados entre abertos e confinados, conforme o
especificado na letra a).

c) Espazos utilizados por grupos vulnerables: os xardíns existentes nos recintos ou nas
inmediacións de colexios e gardarías infantís, campos de xogos infantís e centros de
asistencia sanitaria, incluídos as residencias para anciáns.
Nos espazos utilizados por grupos vulnerables, o responsable da aplicación deberá:

a) Adoptar as medidas necesarias para evitar que se produza o acceso de terceiros,
tanto durante a execución dos tratamentos como durante o período de tempo
seguinte que se determinase necesario para cada caso.
b) Realizar os tratamentos en horarios en que a presenza de terceiros sexa
improbable, salvo que se trate de xardíns cercados ou en que sexa posible establecer
unha barreira sinalizada que advirta o público da prohibición do acceso á área
comprendida dentro do perímetro sinalizado.
c) Requírese o coñecemento previo do director do centro afectado conforme o
expresado no punto a), para que poida adoptar as medidas preventivas que
procedan. O director do centro, con polo menos 48 horas de antelación ao
tratamento, poderá propor xustificadamente unha data ou hora máis apropiada.

As zonas anteriores terán a consideración de zonas específicas e, como tales, a autoridade
competente velará por que se minimice ou prohiba o uso de praguicidas, para o cal se adoptarán
medidas adecuadas de xestión do risco e se concederá prioridade ao uso de produtos fitosanitarios
de baixo risco.

a) Redes de servizos: áreas non urbanas, comprendidos os ferrocarrís e demais redes viarias, as
de condución de augas de rega ou de desaugamento, de tendidos eléctricos, devasas ou
outras, de dominio público ou privado, cuxa característica é consistir en espazos lineais ou
redes de espazos lineais, particularmente para manter controlada a vexetación espontánea.
Os tratamentos nas redes de servizos, pola posibilidade de que os escorrementos poidan
confluír de forma abundante en certos puntos, co conseguinte risco de contaminación das
augas superficiais ou subterráneas próximas, soamente se poderán realizar con produtos
fitosanitarios autorizados para estes usos, naqueles casos ou tramos en que non sexa viable
a utilización de medios mecánicos ou outros alternativos, e sempre en épocas en que sexa
menos probable que se produzan chuvias.
O documento de asesoramento deberá incluír unha avaliación do impacto ambiental do
tratamento que se pretenda realizar, atendendo ás condicións específicas de cada un dos
tramos afectados.

b) Zonas industriais: áreas de acceso restrinxido, de dominio público ou privado, tales como
centrais eléctricas, instalacións industriais ou outras nas cales, principalmente, se require
manter o terreo sen vexetación.
Os tratamentos nos recintos das zonas industriais realizaranse con produtos fitosanitarios
autorizados para estes usos, e poderanse programar para cada período anual, nas épocas en
que sexa menos probable que se produzan chuvias, dous ou máis tratamentos que permitan
cubrir o control dos axentes nocivos nas súas fases de desenvolvemento activo en caso de
que as condicións agroclimáticas os determinen necesarios.
Nos casos en que o terreo estea asfaltado, formigonado ou cuberto doutro material
impermeable, os tratamentos fitosanitarios reduciranse aos bordos e xuntas da cuberta do
chan para evitar a contaminación das augas superficiais ou as da rede de sumidoiros por
lavado e escorremento.

g) Campos de multiplicación: plantacións ou cultivos destinados á produción de sementes ou
outro material de reprodución vexetal, xestionados por operadores dedicados a esta
actividade.
Nos tratamentos realizados en campos de multiplicación poderanse utilizar produtos
fitosanitarios autorizados para cultivos distintos das especies ou variedades en
multiplicación, sempre e cando se especifiquen e xustifiquen no plan de traballo. Os
operadores que xestionen os viveiros, ademais do mantemento do rexistro de tratamentos,
deberán manter dispoñible para os controis oficiais a documentación relativa ao proceso de
selección dos produtos fitosanitarios utilizados.

h) Centros de recepción: recintos pechados das instalacións tales como centrais hortofrutícolas,
almacéns, plantas de transformación ou outras, xestionadas por operadores secundarios,
onde se acondicionan, envasan e distribúen producións agrícolas e forestais, onde
normalmente se poden realizar tratamentos confinados en poscolleita, preembarque ou
corentena, de vexetais e produtos vexetais, ou de desinfección de sementes ou outro
material de reprodución vexetal.
Nos tratamentos fitosanitarios que se realicen nos centros de recepción sobre vexetais ou
produtos vexetais destinados á alimentación humana ou animal, só se utilizarán produtos
fitosanitarios autorizados especificamente para cada caso, conforme o condicionamento
establecido na súa autorización. Esta condición non é aplicable cando os tratamentos
realizados no centro sexan a sementes ou outro material de reprodución vexetal.

Os centros de recepción onde se realicen tratamentos por ducha ou por inmersión deberán
dispor de sistemas que permitan a reutilización das dilucións de produtos fitosanitarios, na
medida en que poidan manter a súa eficacia e demais propiedades, e dun contedor estanco
de capacidade e material apropiados para recoller as lamas e restos das dilucións de refugo.

APLICACIÓN
Nos ámbitos recollidos, a aplicación de produtos fitosanitarios só a poderán realizar usuarios
profesionais previa subscrición dun contrato entre o interesado e o usuario profesional ou empresa
que realice o tratamento.
Non se requirirá o contrato previsto cando o interesado cumpra os requisitos de usuario profesional
ou teña adscrita ou contratada unha persoa con tal condición e realice o tratamento cos seus propios
medios.

ASESORAMENTO
Previa a aplicación deberá realizarse un asesoramento sobre a xestión integrada de pragas.
Non se require o asesoramento nos casos en que o interesado teña a condición de asesor ou teña
adscrito ou contratado na súa institución ou empresa un técnico con nivel de asesor, que leve a cabo
o correspondente asesoramento sobre a xestión integrada de pragas.
O asesoramento sobre a xestión integrada de pragas realizarase por petición do usuario profesional
ou empresa que, se é o caso, deba realizar o tratamento, e deberá quedar reflectido detalladamente
no «documento de asesoramento», asinado polo asesor que o realice. O documento de
asesoramento, que quedará en poder do usuario profesional ou empresa peticionaria, deberá
conter, polo menos, a información mínima que figura a continuación:
a) Descrición sucinta da área ou recinto, das especies vexetais ou os seus produtos existentes e
do seu estado fitosanitario, valorando se a natureza da praga ou pragas e a súa abundancia
xustifican a necesidade de tratamento e, de ser o caso, se é viable o seu control con métodos
ou medios distintos dos produtos fitosanitarios de natureza química.
b) Valoración dos riscos inherentes a un tratamento fitosanitario, tanto pola deriva aérea como
por persistencia, lixiviación ou escorremento ou drenaxe, así como polos seus efectos sobre
as especies non obxectivo do tratamento, e a consideración das restricións xerais

establecidas no artigo 47 e das específicas que correspondan das que se establecen no artigo
50 para cada un dos ámbitos previstos.
c) De ser o caso, a prescrición do tratamento ou tratamentos que se deban realizar,
especificando o produto ou produtos fitosanitarios máis axeitados e as súas posibles
alternativas, coas súas respectivas consideracións sobre as doses e as técnicas ou tipos de
equipamentos de aplicación que se van utilizar.
d) Consideracións que se observarán no plan de traballo para a realización do tratamento,
conforme o contido dos puntos a), b) e c) anteriores, incluíndo as precaucións que se deban
adoptar para previr os riscos derivados da perigosidade do produto fitosanitario que se vai
aplicar e demais riscos identificados. Prestarase especial atención ao tipo público que poida
entrar en contacto co produto e, cando proceda, á sinalización da zona e aos prazos de
reentrada.
e) A forma en que se deu prioridade, na medida en que estean dispoñibles, á utilización de
produtos fitosanitarios de baixo risco conforme o definido no Regulamento (CE) 1107/2009,
do 21 de outubro de 2009, e ás medidas de control biolóxico nos espazos utilizados polo
público en xeral ou por grupos vulnerables.

PLAN DE TRABALLO
O usuario profesional ou empresa contratada, redactará o plan de traballo para a realización do
tratamento, de conformidade co documento de asesoramento, incluíndo os datos:
a) Os datos identificativos do interesado contratante e do contratado, así como os do asesor e
do documento de asesoramento.
b) Datos da área ou recinto onde se deba realizar o tratamento e a data prevista para realizalo.
c) A data ou datas en que se debe realizar o tratamento.
d) Os vexetais ou produtos vexetais ou outro obxecto del.
e) O produto ou produtos que se aplicarán.
f)

A dose, técnica de aplicación e demais condicións de uso.

g) Todas as precaucións que se deban observar, tendo en conta o expresado nas letras b) e c) e
a etiquetaxe de cada produto fitosanitario.
h) O prazo ou prazos de espera para acceder aos espazos ou recintos tratados.

i)

Sinalización da zona de tratamento, se procede..

O plan de traballo poderá recoller, se é o caso, a necesidade de repetición do tratamento para un
contratante así como a súa periodicidade, ou a realización do mesmo tratamento para varios
contratantes nas mesmas datas.

SOLICITUDE DE AUTORIZACION E COMUNICACIÓN Á ADMINISTRACIÓN LOCAL
Con polo menos 10 días hábiles de antelación ao comezo de cada tratamento, o usuario profesional
ou empresa contratante solicitará ao órgano competente da Administración local a autorización para
realizalo, especificando que será un tratamento múltiple en caso de que o pretenda realizar para
varios contratantes nas mesmas datas. Á solicitude xuntarase o plan de traballo, o documento ou
documentos de asesoramento e o contrato ou contratos respectivos.
No caso de que o plan de traballo inclúa a necesidade de repetir o tratamento, o usuario profesional,
ou empresa contratada, deberalle comunicar ao órgano competente da Administración local a data
en que realizará a repetición, con polo menos 10 días hábiles de antelación.
Como excepción ao establecido anteriormente, non se require a presentación da solicitude de
autorización para:
a) Os tratamentos que se realicen nos centros de recepción, así como os tratamentos que se
realicen en viveiros ou parcelas destinadas a producir material de reprodución vexetal
situadas en áreas rurais.
b) Os tratamentos que respondan a obrigas establecidas por normativas nacionais ou
autonómicas, por se tratar de pragas de corentena ou outras pragas cuxo control sexa de
interese social. Esta excepción non exime da obriga de realizar a comunicación prevista
anteriormente.

OBRIGAS DA ADMINISTRACIÓN
A Administración competente, no prazo máximo de dous días contados desde o día seguinte ao de
recepción da solicitude, deberá:
a) Informar os veciños do interesado, ou interesados, directamente ou a través da empresa
de tratamentos que vaia realizar a aplicación, sobre o lugar e data de realización do

tratamento obxecto da solicitude ou comunicación referidas no número 7, así como sobre a
identificación dos produtos fitosanitarios que se van utilizar, co fin de posibilitar que
dispoñan de tempo suficiente para adoptar as precaucións convenientes.
b) De ser o caso, notificarlle ao solicitante se no plan de traballo, ou por outra información,
se apreciaron indicios fundados de risco ou de incumprimento do establecido neste artigo,
determinantes da adopción dunha resolución denegatoria da solicitude, para os efectos de
que poida emendar os defectos ou achegar información complementaria. O sentido do
silencio administrativo será estimatorio.

XESTIÓN DOS ENVASES BALEIROS E RESTOS DE PRODUTOS.
Salvo aqueles casos en que os envases estean adscritos a un sistema específico de depósito,
devolución e retorno,
os envases destinados aos usos profesionais, unha vez baleiros:
a) Excepto no caso de que se dispoña de dispositivos que non o fagan necesario, cada envase
de produto fitosanitario líquido que se baleire ao preparar a mestura e carga será enxaugado
manualmente 3 veces, ou mediante dispositivo de presión, e as augas resultantes verteranse
ao depósito do equipamento de tratamento.
b) Os envases baleiros gardaranse nunha bolsa almacenada nun contedor acondicionado cunha
bolsa de plástico para illar os envases danados, os envases baleiros, os restos de produtos e
os restos de calquera vertedura accidental que puider acontecer, ata a súa entrega ao xestor
de residuos correspondente.
c) Os envases depositaranse nos contedores do sistema de xestión de envases industriais a que
estean adheridos, se é o caso, ou entregaranse nos puntos previstos para o efecto para os
residuos de envases de praguicidas de uso agrícola. En calquera dos dous casos o usuario
profesional levará un rexistro dos envases entregados ao sistema de xestión.
d) O responsable manterá o xustificante de ter entregado os envases baleiros de produtos
fitosanitarios ao correspondente punto de recollida, durante 3 anos dende a data de emisón.
e) Os restos de produtos fitosanitarios deberán ser entregados a un xestor de residuos
autorizado.
Ademais, os centros de recepción onde se realicen tratamentos deberán:

a) Manter un contrato cun xestor de residuos autorizado que cubra a xestión dos restos de
produtos procedentes da limpeza de equipamentos e das dilucións desbotadas, e, de ser o
caso, dos envases baleiros.
b) Levar un rexistro das cantidades producidas de tales residuos e das entregadas ao sistema de
xestión.

CONTROIS OFICIAIS
Sen prexuízo do cumprimento da normativa vixente en materia de controis sobre os produtos
fitosanitarios e os residuos de praguicidas, as competencias en materia de controis oficiais nos
ámbitos regulados neste capítulo corresponden aos órganos competentes das comunidades
autónomas ou da Administración local, designados para o efecto.

