INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA, RAMADERIA I
DESENVOLUPAMENT RURAL RELATIVA A L’ACTUALIZACIÓ DE DADES EN EL REGISTRE
ELECTRÒNIC DE TRANSACCIONS I OPERACIONS AMB PRODUCTES FITOSANITARIS
(RETO)
Antecedents
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, va crear el Registre Oficial
de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO). Al ROPO s'han
d'inscriure aquells operadors que es dediquen al subministrament de productes
fitosanitaris i a l'aplicació de productes fitosanitaris com a prestadors de serveis, entre
d'altres.
L'article 25 de l'esmentat Reial decret estableix que d'acord amb el que disposa l'article
67.1 del Reglament (CE) núm. 1107/2009, productors i distribuïdors de productes
fitosanitaris per a ús professional duran un registre de totes les operacions de lliurament
que facin a un tercer, de forma onerosa o gratuïta, en el qual anotaran determinades
dades.
Així mateix, les entitats i els usuaris professionals les activitats dels quals incloguin la
prestació de serveis de tractament fitosanitari mantindran un registre de les operacions
realitzades, tant per a l'adquisició com per a l'aplicació d'acord amb els contractes
especificats a l'article 41.2. c) de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal,
que recopilarà certa informació.
En tots dos casos, sectors proveïdors i tractaments fitosanitaris, s'estableix que les dades
registrades es mantindran a disposició de l'organisme competent durant cinc anys i que
aquests registres es poden mantenir per mitjans electrònics o tradicionals.
En aquest sentit, recentment es va publicar el Reial decret 285/2021, de 20 d’abril, pel qual
s’estableixen les condicions d’emmagatzematge, comercialització, importació o
exportació, control oficial i autorització d’assaigs amb productes fitosanitaris, i es modifica
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.
L'article 15 del nou Reial decret estableix que els operadors registrats al sector
subministrador i de tractaments fitosanitaris del ROPO mantindran un registre actualitzat
de totes les operacions de comercialització, importació o exportació realitzades, on
deixaran constància de les dades a què es refereix l'Annex I del citat Reial decret, i que es
detalla a continuació:

1. Pels usuaris del sector subministrador s’anotaran les següents dades:
a) Identificació de l’operació, compra a Espanya, venda a Espanya, importació
paral·lela, importació UE, importació no UE i exportació no UE.
b) Data de transacció.
c) Identificació del producte fitosanitari (nom comercial, nombre d’inscripció al
Registre Oficial de productes i material fitosanitari i nombre de referència, en el
seu cas, del lot de fabricació).
d) Quantitat de producte objecte de la transacció (capacitat de l`envàs i número
d’envasos).
e) Identificació del subministrador i del comprador (nombre d’inscripció al ROPO,
nom i llinatges o raó social, direcció o seu social i NIF).
2. Pels usuaris del sector de tractaments fitosanitaris s’haurà de registrar la següent
informació:
a) Identificació de l’operació: adquisició o aplicació.
b) En cas d'adquisició, identificació del subministrador (nombre d'inscripció al ROPO, NIF
i nom o denominació social).
c) En cas d’aplicació, identificació de la part contractada del servei (nom i llinatges o raó
social, direcció o seu social i NIF).
d) Data de l’operació.
e) Identificació del producte fitosanitari (nom comercial, nombre d'inscripció al Registre
oficial de productes i material fitosanitaris i nombre o referència, si escau, del lot de
fabricació).
f) Quantitat de producte objecte de la transacció (capacitat de l'envàs i nombre
d'envasos).
g) En el cas de les aplicacions, cultiu objecte de tractament realitzat.
Als efectes de donar compliment al que disposa el paràgraf anterior, i amb la finalitat de
facilitar el control i el registre de transaccions de productes fitosanitaris, s'ha establert,
adscrit al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), un sistema informàtic
denominat Registre Electrònic de Transaccions i Operacions de productes fitosanitaris
(RETO), que és administrat per l'esmentat Ministeri.
En relació amb el que disposa l'article 15 del Reial decret 285/2021, segons s'indica
anteriorment, els operadors inscrits als sectors subministrador i de tractaments
fitosanitaris del ROPO han de remetre als òrgans competents de les comunitats
autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla la informació de l’annex I. Aquesta informació s’ha
de remetre bé a través de les aplicacions informàtiques que es desenvolupin a aquests
efectes, o bé a través del RETO.
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Instrucció
1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que els establiments dels
operadors registrats al sector subministrador i de tractaments fitosanitaris del ROPO
situats a les Illes Balears han d'actualitzar els registres de transaccions segons el que
indica l'article 25 del Reial decret 1311/2012. La freqüència d'actualització de les dades a
l'aplicació RETO, mitjançant qualqun dels mitjans habilitats per la Direcció General de
Sanitat de la Producció Agrària del MAPA, haurà de realitzar-se amb una periodicitat
màxima mensual.
2. Respecte al volcat de la informació en RETO, se podrà realitzar de forma manual,
mitjançant pujada de fitxers o mitjançant webservice.
Efectos
Aquesta instrucció és aplicable des de la data de la signatura.
Palma,
El director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural
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