DIRECCIÓ GENERAL D´AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Castán Tobeñas, 77. Edif. B3 P2 46018 VALENCIA

REQUISITS PER A L’AUTORITZACIÓ D’EMPRESES
PER MORRUT ROIG, D’ACORD AMB L’ORDE
ALIMENTACIÓ DE 22 DE DESEMBRE
DESEMBRE DE 2009.

QUE
DE

FACEN TREBALLS AMB PALMÀCIES AFECTADES
LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I

EMPRESES DE TRACTAMENTS
•

Instància o sol·licitud per a l’activitat desitjada en què s’incloguen totes les dades de contacte de
l’empresa, així com la persona responsable o encarregada.

•

Memòria de les activitats a realitzar, incloent-hi la descripció dels mitjans personals i materials de què
dispose l’empresa per a l’exercici de les funcions sol·licitades en l’autorització.

•

Fotocòpia del CIF de l’empresa.

•

Inscripció en el Registre Oficial d’Operadors i Productors de mitjans de defensa fitosanitària.

•

Carnet de manipulador de plaguicides d’ús fitosanitari.

•

Compromís firmat pel responsable de l’empresa que només s’utilitzaran matèries actives autoritzades,
per a palmàcies, que consten en el Registre de Productes Fitosanitaris del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Aigua, i que es respectarà, a més, l’àmbit d’utilització en què es duguen a terme els
tractaments.

•

En el cas de realitzar tractaments fitosanitaris en espais públics, assessorament tècnic per al maneig
integrat de plagues, que l’haurà de fer un assessor inscrit com a tal en el Registre Oficial de Productors i
Operadors, segons especifiquen els articles 11, 12 i 13 del RD 1311/2012, de 14 de setembre (BOE núm.
223).

•

Aquelles empreses que vulguen fer endoteràpia hauran de sol·licitar-ho prèviament al Servici de Sanitat
Vegetal, especificant la matèria activa a utilitzar i el protocol d’actuació.

•

En la realització de tractaments en espais públics, hauran de complir amb el que establix l’Orde conjunta
de 17/10/1990, de les conselleries d’Agricultura i Pesca, i Sanitat i Consum, per la qual es regula la
informació obligatòria en determinades aplicacions de plaguicides d’ús fitosanitari.

EMPRESES NETEJA, RETIRADA I PODA
•

Instància o sol·licitud per a l’activitat desitjada en què s’incloguen totes les dades de contacte de
l’empresa, així com la persona responsable o encarregada.

•

Memòria de les activitats a realitzar, incloent-hi una descripció dels mitjans personals i materials de què
dispose l’empresa per a l’exercici de les funcions sol·licitades en l’autorització, inclosos els vehicles amb
què es farà el transport de les restes de palmàcies afectades per la plaga, el qual s’haurà de fer en
vehicles tancats.

•
•

Fotocòpia del CIF de l’empresa.
Inscripció en el Registre de recollida i transport de residus no perillosos de la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, amb els codis LER de residus 02 01 03 (residus de teixits
vegetals) i 20 02 01 (residus de parcs i jardins). A falta d’això, compromís amb una empresa autoritzada
per a la realització de la recollida i el transport de les restes de palmàcies.

•

Compromís que la destinació del material serà una planta autoritzada per a eliminació de restes per la
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i per la Conselleria d’Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua.
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EMPRESES DE DESTRUCCIÓ DE PALMÀCIES
•

Sol·licitud d’autorització per a la destrucció de restes vegetals afectades per morrut roig. En la dita
sol·licitud hauran de constar totes les dades de contacte de què dispose l’empresa: persona de contacte,
telèfons, adreça electrònica, domicili social i/o als efectes de notificacions, etc.

•

CIF de l’empresa.

•

D’acord amb la Llei 10/2000, de Residus de la Comunitat Valenciana, les empreses que vulguen dur a
terme les dites activitats hauran d’estar inscrites d’acord amb l’activitat que realitzen (transport,
valoració, eliminació...) amb els codis LER de residus 02 01 03 (residus de teixits vegetals) i 20 02 01
(residus de parcs i jardins).

Més informació, en la pagina web :

http://www.habitatge.gva.es/va/web/calidad-ambiental/residuos
•

Compromís firmat pel responsable de l’empresa que l’eliminació de restes vegetals afectades per la plaga
morrut roig es farà dins de les 24 hores següents a l’arribada a les seues instal·lacions.

•

S'haurà de presentar una memòria d’activitats explicant el procés de triturat i la posterior eliminació de
les restes obtingudes (destinació cementera, biomassa, crema, etc.). El material resultant del triturat
haurà de complir que el 90% de les restes passarà, en un primer triturat, per un tamís de 3 cm i, en un
segon triturat, per un tamís com a màxim de 2 cm.

Tota la documentació s’ha de dirigir al Servici de Sanitat Vegetal, de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, situat a:
CA09, C/ Castán Tobeñas, 77, edifici B-3, planta 2a
46018 València
Tel. 961247267 o 961247269
Fax: 961247937

