REGLAMENT PER A LA UTILITZACIÓ DE
L’ESPAI D’HORTA I JARDÍ DE CAL BOTAFOC

Aprovació: Ple de 26 de febrer de 2008 – Publicat: BOP núm.: 116 de
14/05/2008.
1a Modificació: Ple de 27 de gener de 2015 – Publicat: BOP 17/4/2015

INTRODUCCIÓ
L'Ajuntament de Castellar del Vallès vol impulsar el pati interior de Cal Botafoc com un
espai dedicat a la jardineria i a l'agricultura ecològica amb finalitats d’oci i divulgatives.
L’espai s’ubica a la finca de cal Botafoc situada entre els carrers de Sant Llorenç, Baixada
de Palau, Canyelles i l’ Ermot, amb accessos pels dos primers carrers a través de l’edifici
del Botafoc. Es pretén ordenar el pati interior amb una zona de parcel·les destinades a la
jardineria mediterrània i a l’agricultura ecològica.
L'agricultura ecològica és una modalitat agrícola en la qual no s'utilitzen productes
químics de síntesi: fungicides, adobs químics, herbicides, OGMs (Organismes
Genèticament Modificats), conservants, colorants, additius artificials o similars. Té com a
finalitat ser ambientalment sostenible, a més de respectar la salut i el benestar dels
consumidors fent un ús eficient de l’aigua.
La jardineria present a les parcel·les del pati de cal Botafoc serà de tipus mediterrani,
com a mostra de les plantes que estan millor adaptades al nostre clima i amb un consum
mínim d’aigua.
DIRECTRIUS
Cal Botafoc és una interior d’illa de titularitat municipal, al qual s’accedeix pel garatge de
la Baixada del Palau o bé per l’edifici de Cal Botafoc; aquest espai està envoltat pels patis
dels habitatges que conformen l’illa. Per tant, cal regular el seu funcionament de manera
que no interfereixi en les activitats del veïnat ni a les de les instal·lacions municipals.
La mida i la disposició de les parcel·les es farà respectant sempre els passos per
comunicar les feixes.
ZONA D’HORTA
L’espai agrícola ha quedat determinat amb la instal·lació del reg, que ha de ser amb
sistema gota a gota, per tal de posar en pràctica un ús més eficient de l’aigua. En
aquests espais només es pot practicar l’agricultura ecològica.
Les parcel·les d’horta estan delimitades per les feixes i les instal·lacions de l’equipament,
amb una superfície entre 20 i 80 m².
Les parcel·les d’horta poden transformar-se en parcel·les de jardí.
ZONA DE JARDÍ
La jardineria ha de ser de clima mediterrani, ja que està molt més adaptada a la nostra
climatologia i no requereix grans necessitats hídriques. El jardí de Cal Botafoc ha de ser
doncs, un espai de promoció i impulsió d’una jardineria alternativa a la jardineria
convencional consumidora de grans quantitats d’aigua.
EL COMPOSTATGE
Atesa la generació de restes vegetals en les parcel·les d’horta i de jardineria, es proposa
la pràctica de compostatge. El compost, resultat de la fermentació natural de les restes
vegetals, permet aprofitar-les com a adob natural de primera qualitat, regular la humitat
i el pH del sòl donant-li una estructura al sòl d’una manera totalment ecològica.
INSTAL·LACIONS
L’Ajuntament disposa a l’edifici de Cal Botafoc de les instal·lacions de diversos
departaments.
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Al pati s’hi troba l’estació meteorològica municipal. Per poder garantir la fiabilitat dels
registres de l’estació s’han protegit els seus aparells de precisió, amb una tanca a base
de filat metàl·lic de 12x8 m.
S’ha portat a terme la instal·lació del sistema de rec per tal de garantir l’aprofitament
eficient de l’aigua que disposa la finca, que prové de la xarxa de la Comunitat d'Aigües
del Torrent de Canyelles.
El sistema més adequat és el de reg per goteig, que consisteix en la creació d’una xarxa
de canonades que abasten longitudinalment tots els bancals dels horts. Les plantes que
es cultiven s’han de disposar paral·lelament a les canonades i l’aigua les rega de gota en
gota en sortir per uns petits orificis realitzats a la canonada (4 o 5 forats per metre de
canonada). Aquest sistema està dissenyat per aprofitar al màxim la despesa d’energia i
aigua i actuar amb eficiència.
Amb el projecte de l’Arborètum es va crear un rierol i un petit estany per simular
paisatgísticament els espais de ribera. La instal·lació disposa d’una bomba submergida
per a la recirculació d’aigües fins a la capçalera del rierol, i en aquest punt es disposa
d’un sistema de control que s’encén manualment o mecànicament. Aquest sistema de
recirculació permet fer un ús eficient de l’aigua, sense dependre de la bassa.
Per a l’ús de magatzem d’eines i altres utensilis s’han construït uns armaris localitzats en
tres zones del pati.
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1. OBJECTE
L’objecte d’aquest reglament és regular l’accés, les condicions d’utilització i l’extinció del
dret a utilitzar el conreu d’horta i jardí de titularitat pública creats a Cal Botafoc, al
municipi de Castellar del Vallès.

2. PROPIETATS DEL SÒL
La finca de Cal Botafoc és propietat de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
Les diferents parcel·les resultants de l’adjudicació tindran una superfície variable en
funció dels cultius, de les característiques de l’espai i de la demanda. Estaran
degudament delimitades, sense tancaments físics, i dotades d’un sistema de reg.
L’ús al qual hauran de destinar-se les parcel·les serà exclusivament per a la jardineria i
per al conreu hortícola per al consum familiar i amb finalitats educatives i de lleure, no
lucratives.
L’adjudicatari o adjudicatària només té la concessió a precari d’ús de l’hort o jardí
autoritzat dins el termini establert. En el moment que es fa l’adjudicació de parcel·les
d’horta i jardí, la finca continuarà conservant tant la titularitat del sòl com les
instal·lacions existents.

3. NATURALESA JURÍDICA DE L’AUTORITZACIÓ
Les autoritzacions atorgades tindran la consideració d’ús privatiu del domini públic,
regulat per l’article 57 del Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre.

4. ÒRGAN DE GESTIÓ
Es crearà una Comissió de Gestió Mixta integrada per 2/3 representants dels
adjudicataris i les adjudicatàries i 2 representants de l’Ajuntament.
L’organització interna de les persones adjudicatàries és a càrrec seu.

5. COMPETÈNCIES
Serà competència de l’Ajuntament:
-

Modificar els límits de les parcel·les, els traçats dels camins i les instal·lacions de
reg i altres serveis de la finca.

-

Revocar les autoritzacions d’ús.

-

Adjudicar les parcel·les d’acord amb el procediment establert.

-

Fixar la tarifa corresponent.

-

L’adjudicació de les parcel·les per ordre rigorós de la llista d’espera.

Serà competència de l’Alcaldia:
-

-

Modificar i/o ampliar les condicions generals d’ús de les autoritzacions, que
s’adjuntaran com a annex I al reglament i es notificaran a cada adjudicatari/ària. I
fixar la resta de condicions generals d’ús.
Vetllar per l’ús adequat de les parcel·les.
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-

Regular les visites de caire pedagògic.

-

Imposar sancions d’ofici, o a requeriment dels hortolans i jardiners.

Serà competència dels adjudicataris de la Comissió de Gestió Mixta:
-

Vetllar per l’ús adequat de les parcel·les.

-

Elaborar propostes de sanció i de revocació d’autorització d’ús a l’Ajuntament.

-

Resoldre problemàtiques que no siguin incloses en la normativa i fer propostes de
millora.

-

S’haurà de mantenir net el tram de xarxa de la Comunitat d'Aigües del Torrent de
Canyelles que porta aigua a la bassa del Botafoc.

6. CONDICIONS DELS I LES SOL·LICITANTS
Per poder optar a l’adjudicació d’un hort o parcel·la de jardí cal que es reuneixin les
condicions següents:
1. Ser major d’edat.
2. Estar empadronat/da al municipi de Castellar, figurant al padró municipal com a
resident.
3. Es valorarà no disposar de cap altre hort o terreny de conreu o jardí dins del
municipi i haver realitzat cursos de formació.
4. El fet d’haver-se adjudicat anteriorment una altra parcel·la o hort a un membre de
la mateixa unitat familiar podrà ser considerat a l’hora d’atorgar-ne una altra, per
tal d’afavorir un major nombre d’unitats familiars.
5. L’Ajuntament es reserva el dret de poder atorgar algunes parcel·les d’acord amb
projectes compartits amb la Regidoria de Benestar Social i Salut.
6. Podrà optar a l’adjudicació, un grup o col·lectiu, sempre i quan els membres
compleixin les condicions anteriors com a requisits, afegint l’acreditació de finalitats
de caire pedagògic, terapèutic, social o centífico-tècnic. En tot cas, caldrà la
designació d’una persona responsable del grup, amb la qual es mantindran totes les
relacions derivades de l’adjudicació.

7. DEURES I DRETS DE LES PERSONES ADJUDICATÀRIES
-

L’ús al qual hauran de destinar-se les parcel·les serà exclusivament per a conreus
d’horta ecològica i jardineria mediterrània.
Els/les adjudicataris/àries del recinte gaudiran de l’horari d’obertura de l’edifici de
Cal Botafoc i disposaran d’unes claus d’entrada per poder-hi accedir a les tardes i
els caps de setmana. En cas de conflicte, i a criteri de l’Ajuntament, es retiraran
les claus. Fora de l’horari de l’Ajuntament (de 8 a 15h), els usuaris hauran de
tancar les portes quan accedeixin i se’n vagin del recinte, excepte en el cas que hi
hagi anotació especificant que no es pot tancar la porta fins a l’hora indicada, degut
a l’ús de l’edifici del Botafoc per altres usuaris.

-

Fora dels horaris d’obertura establerts, únicament es podrà accedir a la finca amb
acompanyament d’una persona vinculada al projecte.

-

La Comissió de Gestió Mixta designarà dues persones d’entre les adjudicatàries per
tal de mostrar la seva parcel·la a visites puntuals didàctiques concertades.
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-

-

-

-

Les persones adjudicatàries de les parcel·les han de complir les normes de
producció en agricultura ecològica adjuntades en els annexos II i III.
L’incompliment de les mateixes serà motiu de pèrdua dels drets sobre la parcel·la.
El sistema de rec emprat serà el reg per goteig i anirà a càrrec de cada
adjudicatari/ària. Un cop deixi la parcel·la podrà optar per emportar-se el sistema o
deixar-lo. S’hauran de respectar els horaris i torns de rec existents en cada època.
Només es podrà executar l’activitat dins de la parcel·la adjudicada, delimitada per
les fites, les quals mai no podran ésser mogudes de lloc. Només es permet
delimitar la parcel·la a nivell de terra. Queda expressament prohibida l’activitat en
qualsevol altra part de la finca.
No és permès d’agafar verdures, fruites o plantes d’horts que no siguin el propi.
No és permesa la realització de cap classe d’obra, i en concret la instal·lació de cap
tipus de tanca o separació; barbacoes; taules fixes o bancs, així com la modificació
interior ni exterior dels armaris, o la construcció o instal·lació de nous elements o
modificació dels existents, sense autorització de l’Ajuntament.

-

La persona adjudicatària ha de disposar de les seves pròpies eines, si bé n’hi
podran haver d’ús comú.

-

La persona adjudicatària podrà disposar d’un armari situat al pati per guardar les
eines.

-

-

-

-

-

-

Els/les adjudicataris/àries hauran de pagar anualment a l’Associació del pati de cal
Botafoc la tarifa corresponent que es destinarà a les despeses de manteniment,
millora de l’espai i material comú.
No és permès utilitzar maquinària o productes químics que puguin afectar les
parcel·les veïnes, els canals de rec o al medi. En l’aplicació de productes
fitosanitaris totes les parcel·les es regiran per la normativa més estricta de
l’agricultura ecològica.
Es facilitarà documentació tècnica referent a l’agricultura ecològica a les noves
persones adjudicatàries.
La persona adjudicatària està obligada a mantenir l’hort o jardí i els seus voltants
en perfectes condicions. Està prohibit acumular o abandonar qualsevol material o
deixalla dins o fora de l’hort, així com tenir qualsevol tipus d’objecte (bidons,
cadires...) susceptibles d’alterar l’estètica del sector. Les restes vegetals
s’utilitzaran per a fer-ne compost i les restes inorgàniques s’abocaran a contenidors
de deixalles domèstiques de la via pública.
Els/ les adjudicataris/àries han de garantir el manteniment del perfecte estat de
totes les instal·lacions i del pati de cal Botafoc: camins, recs, la bassa etc.. i
respondre econòmicament de tots els danys que ocasioni el seu mal ús. Per altra
part l’Ajuntament es fa responsable de les següents zones: des de la porta del
magatzem fins als armaris de sota del mirador, la zona de l’estació meteorològica i
la de l’última feixa del pati (l’última filera de parcel·les 1, 2, 3 i 4 adjacents a les
cases del carrer Ermot).
Cada parcel·la haurà de ser treballada personalment per la persona adjudicatària o
com a màxim per a dues persones inscrites en el moment inicial de l’adjudicació.
Un cop una de les dues persones renunciï a la parcel·la només podrà treballar-la la
segona, i quan aquesta també ho faci s’adjudicarà per ordre de la llista d’espera. La
parcel·la adjudicada no podrà ser traspassada ni cedida a tercers.
No es podrà deixar l’hort sense treballar, en cas d’impossibilitat temporal, per
malaltia per exemple, es cedirà temporalment la parcel·la a les persones inscrites a
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la llista d’espera fins a un màxim de 2 anys. Si la impossibilitat s’allarga per un
període superior a aquest s’haurà de comunicar aquesta circumstància a
l’Ajuntament amb la finalitat que es pugui adjudicar a una altra persona, quedant
en aquest cas rescindida l’autorització inicial. La nova adjudicació es regirà, en tot
cas, pel que preveu en aquest reglament sense prejudici al que s’estableix en el
punt 8.
-

-

-

Només es podran trasplantar els arbres recentment plantats, previ avís a la
Comissió de Gestió Mixta, i en aquest cas serà la Regidoria Via Pública qui decidirà
la seva ubicació. Si algun/a adjudicatari/ària volgués plantar un arbre en el recinte
s’hauria d’avisar prèviament a la Comissió de Gestió Mixta i a l’Ajuntament per
decidir la ubicació més correcta.
La parra que fa de tanca a l’estació meteorològica s’adjudica a les persones
responsables de l’estació.
L’organització interna dels hortolans i les hortolanes serà responsable de la cura i
gaudi dels arbres de l’espai d’horta i jardí de Cal Botafoc situats fora de les
parcel·les adjudicades.
No és permesa l’entrada de gossos a la zona hortícola i de jardineria.

8. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
a) Sistema d’adjudicació: les autoritzacions d’ús privatiu dels horts i jardins,
s’atorgarà a través de concurs públic entre tots els i les sol·licitants que reuneixin
els requisits específics. En la data i el lloc que s’assenyali oportunament, i en un
acte públic, tindrà lloc la distribució de les parcel·les, mitjançant sorteig, entre les
persones adjudicatàries.
b) Publicitat: es convocarà mitjançant anuncis en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i
en els mitjans de comunicació locals.
c) Termini de presentació de sol·licituds: es presentaran les sol·licituds dins els termini
assenyalat en l’anunci de la convocatòria, amb el model oficial que es facilitarà a les
persones interessades. La sol·licitud, la documentació acreditativa de les
circumstàncies al·legades i un certificat de compromís d’acceptació de la normativa
d’ús dels horts, es presentarà en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Castellar.
d) Tramitació: En un primer moment, abans que la Comissió de Gestió Mixta estigui
creada, serà l’Ajuntament qui valorarà les propostes rebudes d’acord amb els
criteris de selecció i emetrà informe i proposta d’adjudicació dels horts.
e) Adjudicació: La Junta de Govern Local o òrgan que la substitueixi, a la vista de la
proposta de la Comissió de Gestió Mixta, adjudicarà les parcel·les. L’adjudicació
serà per sorteig. La relació definitiva es publicarà al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i es notificarà individualment. Es crearà una llista d’espera entre les
sol·licituds presentades.
f) Elecció de parcel·les: en la data i el lloc que s’assenyali oportunament, i en un acte
públic, tindrà lloc la distribució de parcel·les entre les persones adjudicatàries.
g) Contingut de les autoritzacions:


L’atorgament de l’autorització d’ús, suposa el reconeixement formal per part dels
/les adjudicataris/àries del dret de propietat de l’Ajuntament de Castellar de la
finca utilitzada, així com de totes les instal·lacions inseparables del terreny.



La finalitat d’ús.
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Mesura, localització i número de la parcel·la.



Drets i obligacions de la persona adjudicatària (normativa d’obligat compliment)



Durada de l’autorització.

h) Lliurament d’autoritzacions: les persones adjudicatàries hauran de recollir els títols
acreditatius del seu dret, atorgats per l’Ajuntament de Castellar en el termini que
s’assenyali. De no fer-ho així, caducarà el seu dret i la parcel·la serà adjudicada a
una persona suplent.
i) Un cop ocupades les parcel·les d’horta el procediment d’adjudicació es farà per
ordre rigorós de la llista d’espera.
9. TERMINI DE L’AUTORITZACIÓ D’ÚS
L’autorització per la utilització de cadascun dels horts i jardins serà una durada mínima
d’un any i màxima de 5 anys, renovable automàticament o prorrogable per anualitats, en
cas que cap de les dues parts no assabenti a l’altra en un termini d’un mes abans de
l’acabament.

10. CADUCITAT DE L’AUTORITZACIÓ
L’adjudicació s’extingirà pels següents motius:
-

renúncia del titular o del col·lectiu

-

mort del titular

-

desafectació del bé per raons d’interès públic

-

la no utilització o ocupació de la parcel·la adjudicada en un període de tres mesos
sense causa justificada

11. REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
L’autorització podrà ser revocada pels següents motius:
a) per desaparició sobrevinguda de les circumstàncies que han motivat l’adjudicació
b) per haver cessat en el conreu per més de tres mesos sense causa justificada
c) per incompliment manifest de les presents condicions d’ús
d) per incompatibilitat dels usos dels horts amb el planejament o amb la construcció
d’infraestructures o equipament d’interès social o general
e) per raons d’interès públic

12. FINALITZACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
En els supòsits de caducitat o revocació, el titular de l’autorització està obligat a deixar
lliure la parcel·la, en un termini màxim de 90 dies, a comptar a partir de la data de
notificació, període en el qual haurà de recollir totes les collites pendents.
En cap cas, ni la caducitat ni la revocació de l’autorització d’ús conferirà cap dret
d’indemnització, ni tan sols de collites o plantes pendents que no puguin ser retirades per
l’usuari.
Quan l’adjudicatari/a lliuri la parcel·la també haurà de retornar la clau d’accés a l’espai
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d’horta i jardí de Cal Botafoc i la de l’armari si s’escau.

13. TRANSMISSIONS
Les persones adjudicatàries en cap cas no podran cedir, alienar, gravar o disposar, a títol
onerós o gratuït, els drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni transmetre-la a tercers.

14.AVAL DE GARANTIA
La persona adjudicatària haurà d’ingressar un aval a compte de l’Ajuntament de 50 € que
li serà retornat un cop lliuri la parcel·la a l’Ajuntament, sempre i quan no s’hagin causat
danys a la parcel·la i no s’hagi fet una transmissió indeguda.
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ANNEX I
Serà competència de l’Alcaldia:
- L’horari d’accés al recinte serà de 8h a 20h. Només es permetrà realitzar activitats
que puguin comportar soroll de 10 a 19h.
- Es permetrà la utilització de les claus de la fusteria als membres de la comissió de
Gestió Mixta segons calendari acordat. S’haurà d’avisar amb antelació a
l’Ajuntament perquè es pugui comunicar a la policia i perquè no molesti cap cotxe
de dins de la fusteria.
- Es recomana que les parcel·les d’horta de més de 40 m2 tinguin plantes de
jardineria o aromàtiques.
- Les parcel·les de jardineria hauran de tenir al voltant d’un 50% d’espècies
mediterrànies.
- Els compostadors seran de propietat municipal i quedaran coberts per l’aval pagat
inicial de 50€. Es compartiran cada dues o tres parcel·les, depenent de la superfície
d’aquestes.
- Qualsevol altre aspecte de funcionament que no estigui previst en el reglament.

ANNEX II
NORMES DE PRODUCCIÓ VEGETAL EN AGRICULTURA ECOLÒGICA
a) La producció ecològica recorrerà a pràctiques de treball del sòl i cultiu que
mantinguin o incrementin la matèria orgànica del sòl, reforcin l’estabilitat i la
biodiversitat edàfiques, i previnguin la compactació i l’erosió del sòl.
b) La fertilitat i l’activitat biològica del sòl hauran de ser mantingudes o incrementades
mitjançant rotació plurianual de cultius que comprenguin les lleguminoses i altres
cultius d’adobat en verd i l’aplicació de fems d’origen animal o matèria orgànica,
ambdós preferentment compostats.
c) Només es poden utilitzar fertilitzants i acondicionadors del sòl que estiguin
autoritzats en agricultura ecològica (Annex II).
d) No s’utilitzaran fertilitzants minerals nitrogenats.
e) La prevenció de danys causats per plagues, malalties i males herbes es basarà
fonamentalment en la protecció d’enemics naturals, l’elecció d’espècies i varietats,
la rotació de cultius, les tècniques de cultiu i els processos tèrmics.
f) En el cas que es constati l’existència d’una amenaça per una collita, només es
podran utilitzar productes fitosanitaris que hagin estat autoritzats per la seva
utilització a la producció ecològica (Annex III).
g) El reciclatge dels desfets i subproductes d’origen vegetal com a recursos per a la
producció agrícola.
h) Tenir en compte l’equilibri ecològic local i regional.
i) La producció ecològica no podrà utilitzar Organismes Modificats Genèticament
(OMG) ni productes obtinguts a partir de o mitjançant OMG.
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FERTILITZANTS I CONDICIONADORS DEL SÒL
Denominació
Fems

Residus
domèstics
compostats
o
fermentats
Torba
Argiles (perlita, vermiculita,...)
Excrements de cucs de terra i insectes
Barreges
de
matèries
vegetals
compostades o fermentades
Encenalls i flocs de fusta
Compost d’escorces
Cendres de fusta
Fosfat natural tou
Sal potàssica en brut
Sulfat de potassi
Carbonat de calci i magnesi d’origen
natural.
Sulfat de magnesi
Sulfat de calci
Sofre elemental
Oligoelements
Clorur de sodi
Pols de roca

Descripció
Producte constituït mitjançant barreja
d’excrements d’animals i de matèria
vegetal (llit).
Procedent de recollida selectiva i
compostats.

Fusta no tractada químicament després
d’ésser tallada.
Fusta no tractada químicament després
d’ésser tallada.
Fusta no tractada químicament després
d’ésser tallada.

Producte obtingut
Únicament d’origen natural
Únicament d’origen natural
Únicament d’origen natural

Només sal gemma

ANNEX III
PLAGUICIDES
1. Productes fitosanitaris
Condicions generals aplicables a tots els productes:
-

s'utilitzarà d'acord amb els requisits de l'Annex II
només s'utilitzarà d'acord amb les disposicions específiques de la legislació sobre
productes fitosanitaris aplicable en l'Estat membre en que s'utilitzi el producte (si
s'escau (*)).

I. Substàncies d’origen vegetal o animal
Denominació
Azadiractina extreta de l'Azadirachta
indica (Arbre neem)
(*) Cera d'abelles

Descripció, requisits de composició i
condicions d'utilització
Insecticida
Necessitat reconeguda per l'organisme o
autoritat de control
Agent per a l'esporga
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Gelatina
(*) Proteïnes hidrolitzades

Insecticida
Atraient
Només en aplicacions autoritzades en
combinació amb altres productes apropiats de
la Part B de l'Annex II
Lecitina
Fungicida
Olis vegetals (per exemple oli de
Insecticida, acaricida, fungicida i inhibidor de
menta, oli de pi, oli de comí)
la germinació
Piretrines extretes de Chrysanthemum Insecticida
cinerariaefolium
Necessitat reconeguda per l'organisme o
autoritat de control
Quassia extreta de Quassia amara
Insecticida i repel·lent
Rotenona extreta de Derris spp,
Insecticida
Lonchocarpus spp i Therprosia spp
Necessitat reconeguda per l'organisme o
autoritat de control
(*) En determinats Estats membres els productes marcats amb un asterisc no es
consideren productes fitosanitaris ni estan subjectes a les disposicions de la legislació
vigent per als productes fitosanitaris
II. Microorganismes utilitzats per al control biològic de plagues
Denominació
Microorganismes (bacteris, virus i
fongs), per ex. el Bacillus thuringensis,
Granulosis virus, etc.
(*) DOCE L 117 de 8/05/1990, p. 15

Descripció, requisits de composició i
condicions d'utilització
Únicament productes que no hagin estat
modificats genèticament de conformitat
amb la Directiva 90/220/CEE del Consell (*)

III. Substàncies que s'utilitzaran només en esquers i/o dispersors
Condicions generals:
- els esquers i/o els dispersors hauran d'impedir la penetració de les substàncies en
el medi ambient, així com el contacte d'aquestes amb les plantes cultivades
- els esquers hauran de recollir-se una vegada hagin estat utilitzades i s'eliminaran
de forma segura
Denominació

Descripció, requisits de composició i
condicions d'utilització
(*) Fosfat diamònic
Atraient
Només es esquers
Feromones
Atraient; pertorbador de la conducta sexual
Només en esquers i dispersors
Piretròids (només deltametrina o
Insecticida
lambdacihalothrina)
Només en esquers amb atraients específics
Únicament contra Batrocera oleae i Ceratitis
capitata wied
Necessitat reconeguda per l'organisme o
autoritat de control
(*) En determinats Estats membres els productes marcats amb un asterisc no es
consideren productes fitosanitaris ni estan subjectes a les disposicions de la legislació
vigent per als productes fitosanitaris.
Bibliografia: Reglament (CEE) 2092/91, versió consolidada a 20/04/2007 (Pàgina 41 de
70).
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