COMUNICAT DE TRACTAMENT FITOSANITARI (11) – PLA DE TREBALL
Segons Protocol d’actuació per al control de tractaments fitosanitaris i aplicació de productes
herbicides a l’Ajuntament de Mollet del Vallès aprovat en data 5 de maig de 2004 i el RD 1311/2012,
de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per a aconseguir un ús sostenible dels
productes fitosanitaris

Comunicació als serveis
Servei d’Organització i Gestió de Persones i Recursos
Servei de Seguretat Ciutadana i Convivència
Servei d’obres, Serveis i Transports
Servei de Serveis Personals
Promoció de la Salut
Comunicació
Torcuato Contreras

Destinataris:

Altres departaments afectats:
Treballadors afectats:

Dades del tractament
Número del Registre d’Establiments i B-0200-E/B-0139-S
Serveis Plaguicides de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès
Plaga contra la qual s’efectua el cydalima
tractament
Espècies tractades
Buxus Sempervirens
Lloc de tractament

Jardí de la Farinera

Resolució d’inscripció en el registre de
plaguicides del Ministeri d’Agricultura
Fitxa de seguretat dels productes a
utilitzar
Dosi d’aplicació
Quantitat total de producte a utilitzar
Nom i titulació del responsable de
l’aplicació

Spruzir Concentrado Emulsionable (EC) - 25693

Nom, número i data d’expedició del
carnet de les persones que efectuaran el
tractament
Data de tractament, hora prevista d’inici i
de finalització
Maquinària i mètode d’aplicació
Mesures de precaució i de seguretat que
s’han de prendre abans, durant i
després del tractament

Adjuntada com a annex al conumicat per correu electrònic
Polvorització directa
2L per jornada
Àlex March i Raurell,QU 109050/13 i Assessor AT 100575/13
Josep Maria Mompín i Valeri, QU 109049/13 i Assessor AT 100576/13
Torcuato Contreras Sánchez, BA103567/12, 03/02/2012
11 i 12 de maig de 2021
De 07.30 a 11.00h
Manual amb polvoritzador de 500cc
Les especificades a la fitxa de seguretat, a la fitxa del registre de fitosanitaris
i a l’etiqueta del producte. Finalitzat el tractament l’aplicador senyalitzarà un
termini d’espera de 6h en què s’ha d’evitar entrar a l’escocell.

Informació de l’execució
S’ha realitzat segons el previst
No s’ha pogut realitzar per causa:______________________________________________________________
Incidències durant el tractament:
Núm. d’arbres tractats: __________

Signatura del treballador

Per la Unitat de Parcs i Jardins:

CPISR-1 C
ALEXANDRE
MARCH RAURELL
(*) Data prevista principal

Firmado digitalmente por
CPISR-1 C ALEXANDRE MARCH
RAURELL
Fecha: 2021.05.10 08:46:38
+02'00'

(**) En el cas que no es realitzi en la data anterior
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