CONTRACTE I PLA DE TREBALL DE SERVEI PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS
DADES DE L’EMPRESA DE SERVEI
Empresa: Senmartí Gestió i Assessorament de Plagues SLU (Senplag)
Adreça: Polígon Industrial Mas Galí, Carrer Lleida, 14 – 08503 Gurb (Barcelona)
NIF: B66703877

Inscripció ROPCAT: ST080194

Assessor en GIP: Jordi Senmartí Soldevila

Telèfon: 670 902 400

Adreça electrònica: info@senplag.cat

Lloc web: www.senplag.cat

DADES DEL CLIENT
Nom / Raó social: Vic Verd
Adreça postal: C/Sot dels Pradals, 7, VIC (08500)
DNI / NIF: B65357204

Telèfon: 938893802

Adreça electrònica: p.medina@tacosona.cat

DADES DEL CULTIU O PART VEGETAL TRACTAT
Situació i/o adreça de la parcel·la: Parc de la Vall de Sau
Activitat de la parcel·la:
⬛ Espai d’ús públic
☐ Espai d’ús privat

☐ Camp esportiu
☐ Xarxa de servei

☐ Zona vulnerable
☐ Zona industrial

☐ Altres
_______________

OBJECTE DEL TRACTAMENT FITOSANITARI
Tipus de tractament:
⬛ Polvorització
⬛ Eruga boix
perspectali
Descripció de la ubicació: tanques de boix.
Plaga a combatre:

☐ Aplicació Granulada
☐ Endoteràpia
Endoteràpia
Fongs
Males
herbes
total
☐
☐
☐ Males herbes selectiu

Data i hora d’inici del tractament: 08/05/2019, 07:00

Durada aprox. del tractament: 1 h

Mesures de precaució (⬛ Veure Annex):
Avisar veins / Respectar termini de seguretat./ Tancar espais

Altres observacions:

PRODUCTES UTILITZATS EN EL TRACTAMENT
NOM COMERCIAL
MATÈRIA ACTIVA
DELFIN
Bacillus Thuringensis

Nº REGISTRE
19.159

DOSIS
0,075%

BROU
150l

GRUP FITOSANITARI
Insecticida

T. SEGURETAT
2h

L'empresa de servei es compromet a realitzar el tractament seguint les guies de la GIP. El client autoritza el tractament i compleix les
condicions i instruccions que s'estipulin, respectant el termini de seguretat. En cas d'accident consultar al servei mèdic d'informació
toxicològica 91 562 04 20. El client eximeix de tota responsabilitat a l’empresa per al no compliment de les recomanacions del present
contracte o per l’ús de productes en la parcel·la no descrits en el present contracte.
Nom i firma del client

Responsable del tractament
33956318S Firmado
digitalmente por
JORDI
33956318S JORDI
SENMARTI SENMARTI (R:
B66703877)
(R:
Fecha: 2019.05.03
B66703877) 18:15:08 +02'00'

Jordi Senmartí

Auxiliar del tractament

ANNEX 1. MESURES DE PRECAUCIÓ EN ELS TRACTAMENTS FITOSANITARIS

1.

En el moment de la preparació del tractament :



No emplenar els dipòsits de la maquinaria de tractament directament dels pous o punts d’emmagatzematge d’aigua ni
dels cursos d’aigua llevat que :
Els equips tinguin dispositius antiretorn.
El punt de captació estigui més elevat que la boca d’emplenat.
Realitzar les operacions de regulació i comprovació de l’equip de tractament abans de fer la càrrega dels productes
fitosanitaris.
No realitzar la barreja o dilució prèvia dels productes fitosanitaris abans de la seva incorporació al dipòsit de la màquina
de tractaments llevat que ho exigeixi la correcta utilització dels mateixos.
Per la incorporació de la barreja procurar emprar dispositius que facin una incorporació continua. En cas que la màquina
de tractaments no ho tingui, caldrà emplenar el dipòsit amb aigua fins a la meitat, incorporar els productes fitosanitaris i
després acabar d’emplenar el dipòsit amb l’aigua.
La càrrega del dipòsit s’ha de fer immediatament abans de fer el tractament i mai s’ha de deixar sense vigilància el
procés de càrrega.
Les operacions de barreja i càrrega dels equips s’han de realitzar en punts allunyats de masses superficials d’aigua al
menys en 25 metres i si els equips tenen barrejadors-incorporadors de producte, aquesta distància pot ser de 10 metres.
No realitzar les operacions de barreja i càrrega en llocs amb risc d’entollament, escorrentia superficial o lixiviació.
Llevat del moment puntual de treure el producte fitosanitari per incorporar-lo a l’equip de tractament, la resta del temps
els envasos han d’estar tancats.










2.

En el moment de fer el tractament:







Tapar els pous i punts d’aigua que es puguin contaminar, al menys durant el tractament.
No tractar les zones on no hi hagi cultiu, especialment parar l’aplicació en els girs o al finalitzar les files de cultiu.
Deixar una banda de seguretat de al menys 5 m. al voltant de les masses d’aigua superficial, sense tractar.
No tractar si el vent és superior a 3 m/s (10’8 km/hora).
S’ha de deixar una distància de 50 metres sense tractar al voltant dels llocs de captació d’aigua de consum humà.

3.

Després del tractament:





Respectar el termini de reentrada a la parcel·la que indica l’etiqueta del producte.
No entrar a la parcel·la fins que s’hagin assecat les parts del cultiu que puguin estar en contacte amb les persones.
El responsable dels tractaments ha d’informar als treballadors de l’explotació del moment i les condicions en que poden
entrar a la parcel·la després del tractament.
En les parcel·les no tancades que siguin confrontants de vies o àrees públiques urbanes els responsable dels tractaments
ha d’informar a terceres persones i mitjançant cartells del moment i condicions d’entrada a la parcel·la.
En cultius en hivernacle, en locals i magatzems, quan s’hagin fet tractaments amb productes fitosanitaris que no siguin
de baix risc s’ha d’indicar amb un cartell visible d’aquesta circumstància i de les condicions d’entrada i accés.




4.

Neteja dels equips de tractament:

En la eliminació de les restes que quedin dins del dipòsit de l’equip de tractament i en la neteja d’aquest no s’ha de posar en perill la
salut humana ni el medi ambient. Per tant s’ha de complir :





Esta prohibit el llençat les restes dels excedents dels tractaments fora de la parcel·la tractada. Per la seva eliminació
caldrà diluir-los amb una quantitat d’aigua suficient per tal que no superi la dosi màxima admissible. Es donarà sempre
preferència a la eliminació en instal·lacions o dispositius preparats per eliminar o degradar residus de productes
fitosanitaris.
En cap cas es poden rentar els equips a distàncies inferiors a 50 metres de les masses d’aigua superficials ni dels pous.
Els equips de tractament s’han de guardar resguardats de la pluja.

