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Instal·lacions per a l’emmagatzematge de

productes fitosanitaris
Tota explotació agrícola ha de disposar d’un espai d’emmagatzematge de productes

fitosanitaris tancat amb clau i amb ventilació suficient. Les condicions i requisits que

ha de complir aquest espai, les regula el Reial Decret 1311/2012. Aquest magatzems,

no cal que s’inscriguin en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides

establert pel Reial Decret 3349/1983, ni en el Registre d’emmagatzematge de

productes químics del Departament de Treball i Indústria establert pel Reial Decret

379/2001 sempre que no es superin les quantitats màximes per tipus de productes

perillosos especificades en aquest Reial Decret.

Els requisits a complir per els espais de emmagatzematge de fitosanitaris són els següents:

 S’han d’ubicar en un espai allunyat de masses d’aigua superficial i pous, separats de locals

habitats, sempre que es pugui i han de tenir sortida exterior. Han d’estar ben ventilats i tancats

amb pany.

 En aquest espais cal guardar-hi sols els productes fitosanitaris i cal una separació física amb

altres productes com els adobs i material vegetal (llavor, gra,...).

 L’espai on s’emmagatzemin els productes fitosanitaris ha d'estar degudament senyalitzat fent

prohibició de l’entrada a les persones no autoritzades. També s’ha de senyalitzar degudament que

està prohibit fumar i menjar en aquell lloc. Cal que també hi hagi un cartell on s’informi dels

telèfons d’emergència en cas d’intoxicació.

 L’espai d’emmagatzematge ha de disposar de mitjans de control de possibles vessaments com

per exemple estanteries amb una bora elevada, local pavimentat amb pendent cap a l’interior o

amb un esglaó a la porta que impedeixi la sortida dels productes cap a l’exterior o fins hi tot un

recipient amb material absorbent per parar els possibles vessaments. Com s’han d’ordenar els

productes fitosanitaris?

 Han d’estar en el seu envàs original i les etiquetes han de ser llegibles.

 Els fitosanitaris en pols han d’estar emmagatzemats per sobre dels líquids.

 Cal emmagatzemar-los en estanteries o similar, mai en contacte amb el terra

 Sempre que es pugui s’han d’ordenar per tipus de producte (insecticides, fungicides,

herbicides,...).



 És recomanable tenir al magatzem la mínima quantitat possible de producte, i utilitzar sempre,

en primer lloc, els més antics. Per major facilitat es farà un llistat de l’estoc dels productes i la

data de la seva compra.

 Els productes caducats, obsolets i/o eliminats del Registre es gestionaran a traves de un

gestor autoritzat. Com s’han de gestionar els envasos buits?

 Un cop s’ha usat tot el producte d’un envàs, cal esbandir-lo tres vegades amb aigua,

abocant aquesta aigua dins la bota de tractament.

Un cop no quedin restes de producte en l’envàs buit, s’ha d’emmagatzemar en cal

entregar-lo a un gestor autoritzat (SIGFITO).

 Fora del magatzem i en un armari tancat, cal disposar d’un equip complet de protecció

personal (ulleres, botes, guants, mono i mascareta amb filtre de carboni)
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