Diligència per fer constar que el Govern
ha pres coneixement d'aquesta
Comunicació en la sessió del dia
24 de juliol de 2018
El secretari del Govern

Comunicació
al Govern sobre la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es
modifica el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa
fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal.
Després de l’experiència obtinguda durant tres anys de vigència del Decret 61/2015, de 28 d’abril,
sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les
agrupacions de defensa vegetal, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
vol dur a terme la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un decret de modificació de l’esmentat
decret, per valorar l’adaptació d’aquesta norma a les diferents necessitats sorgides en aquest
temps.

Pren coneixement de la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es
modifica el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa
fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal, amb el contingut que s’annexa.
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Per tot això, a proposta de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Govern
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Annex
Consulta relativa al projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28
d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de
Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal.
1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
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S’ha constatat que hi ha persones, normalment amb domicili legal a França o en altres països
de la UE, que per la seva proximitat territorial amb Catalunya, o bé per la seva residència
temporal a Catalunya, tenen la possibilitat d’operar en el nostre territori, com per exemple,
pilots fumigadors aeris amb domicili legal a França però que tenen possibilitat de treballar a
Catalunya.
En aquest context, el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc
d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, estableix en l’article
20 que els requisits de formació s’acreditaran per la possessió d’un carnet expedit per l’òrgan
competent de la comunitat autònoma on resideixi. Així mateix, estableix que es reconeixeran
els certificats expedits per altres estats membres de la UE encara que cal tenir en compte el
nivell de capacitació equivalent a què corresponguin, per la qual cosa amb aquest modificació
també es podran inscriure en el ROPCAT i complir el que preveu la Directiva 2006/123/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat
interior, ja que la inscripció prèvia en el Registre és obligatòria d’acord amb el que estableixen
els articles 42 i següents del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, de caràcter bàsic.
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Després de l’experiència assolida des de la publicació del Decret, s’ha vist que hi ha unes
entitats associatives, les OPFH (Organització de Productors de Fruites i Hortalisses), que no
poden ser reconegudes com a ADV atès que la forma jurídica que han adoptat és la d’una
societat diferent d’una cooperativa o d’una SAT, però que per l’activitat que realitzen i el tipus
de socis que les integren interessa que puguin ser reconegudes com a ADV.
De fet, perquè una OPFH sigui reconeguda com a tal, cal que estigui constituïda i controlada
per productors, es creï per iniciativa dels productors, i tingui com a objectius, entre altres:
elaborar estudis i desenvolupar iniciatives en relació amb mètodes de producció sostenibles,
i promoure l’assistència tècnica i prestar aquest tipus d’assistència per a la utilització de
pràctiques de cultiu i tècniques de producció respectuoses envers el medi ambient, objectius
que es corresponen amb les activitats que desenvolupa una ADV com ara lluitar
col·lectivament contra els agents nocius del vegetals i aplicar la gestió integrada de plagues
en les seves explotacions, entre altres, cosa justifica que també puguin ser considerades
ADV.

2. Els objectius de la iniciativa
- Garantir la lliure prestació de serveis de defensa fitosanitària de tots els prestadors que
operen a Catalunya.
- Remoure els obstacles que impedeixen que determinades entitats puguin ésser
considerades agrupacions de defensa vegetal.
3. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
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- L’opció de “no fer res” o mantenir la situació actual, la qual cosa suposa que cal aplicar el
Decret 61/2015, que no facilita la prestació de serveis d’operadors d’altres estats membres i
limita l’adquisició de la condició d’agrupació de defensa vegetal.
- L’opció normativa, preferida, i així:
- Possibilitar reconèixer expressament que ciutadans d’altres països de la UE, amb prou
capacitació d’acord amb la seva normativa, puguin aplicar i manipular productes
fitosanitaris dins del territori de Catalunya.
- Que totes les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH) legalment
autoritzades puguin ser reconegudes com a agrupacions de defensa vegetal.
4. Necessitat i oportunitat de l’aprovació de la norma
Les modificacions a efectuar en el Decret 61/2015, de 28 d’abril, afavoreixen la lliure prestació
de serveis per part d’un prestador establert en un altre estat membre i possibiliten que les
organitzacions de productors autoritzades puguin ser agrupacions de defensa vegetal sense
que això impliqui un increment de càrregues administratives respecte de les que ja es
regulaven, tot i que és cert que les OPFH i els operadors de defensa fitosanitària d’altres
estats membres hauran d’utilitzar els procediments existents i això comportarà incrementar
el resultat total de les càrregues administratives del conjunt de les empreses.
Quant a l’impacte sobre l’organització i el personal de l’Administració, considerem que
aquesta modificació és perfectament assumible pel personal que actualment valora les
sol·licituds i fa les inscripcions corresponents, i, per tant, no comporta un increment
pressupostari.

