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3. Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos
Recursos Mariños.

4. Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.

b) Quedan adscritos a esta consellería:

1. O ente público Portos de Galicia.

2. O ente público Instituto Tecnolóxico para o Con-
trol do Medio Mariño.

Disposicións adicionais

Primeira.-Establecerase mediante decreto a estru-
tura orgánica das delegacións territoriais, o seu
ámbito territorial e as súas competencias.

Segunda.-As secretarías xerais das respectivas
consellerías previstas neste decreto asumen as fun-
cións e competencias atribuídas ás secretarías
xerais técnicas no Decreto 119/1982, do 5 de outu-
bro. As demais secretarías xerais exercerán, de ser o
caso, as funcións e competencias que lles sexan atri-
buídas en cada caso polos respectivos decretos que
regulen as estruturas orgánicas dos departamentos
aos cales organicamente figuren adscritas segundo o
establecido neste decreto.

Terceira.-As referencias aos correspondentes con-
selleiros, conselleiras e consellerías, contidas na
normativa reguladora dos diferentes organismos
autónomos e entes públicos, deberán entenderse
referidas respectivamente a aqueles aos cales están
adscritos en virtude do disposto neste decreto.

Disposicións transitorias

Primeira.-Mediante as disposicións oportunas dos
conselleiros e conselleiras respectivos determinara-
se a adscrición dos órganos dependentes das secre-
tarías xerais e direccións xerais suprimidas, como
consecuencia da estrutura orgánica que se fixa nos
artigos precedentes, aos centros directivos corres-
pondentes mentres non se regule por decreto a nova
estrutura orgánica no nivel de dirección xeral.

Segunda.-Os órganos dependentes dos centros
directivos que non fosen obxecto de supresión man-
terán a súa estrutura e funcións ata que se proceda
ao desenvolvemento da estrutura contida neste
decreto.

Disposición derrogatoria

Queda derrogado o Decreto 232/2005, do 11 de
agosto, polo que se fixa a estrutura orgánica dos
departamentos da Xunta de Galicia. Así mesmo,
quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan ao disposto neste decreto e,
en particular, aquela normativa que regule estrutu-
ras orgánicas co nivel de dirección xeral non recolli-
das neste decreto.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase a persoa titular da Consellería
de Facenda para ditar as disposicións necesarias

para a xestión dos créditos afectados pola nova
estrutura administrativa, sen que en ningún caso se
poida orixinar incremento de gasto.

Segunda.-A Consellería de Facenda realizará as
modificacións orzamentarias necesarias para lle dar
cumprimento ao disposto neste decreto.

Terceira.-Este decreto entrará en vigor o mesmo
día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e un de abril de dous
mil nove.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

Orde conxunta do 14 de abril de 2009,
das consellerías do Medio Rural e de
Sanidade, pola que se regula a formación
das persoas que realizan actividades rela-
cionadas coa manipulación e aplicación
de produtos fitosanitarios na Comunidade
Autónoma de Galicia e se crea a Comisión
Técnica de Produtos Fitosanitarios.

Na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde do
30 de xullo de 1997 (BOE nº 177, do 15 de setem-
bro), conxunta das consellerías de Agricultura, Gan-
dería e Montes e de Sanidade e Servizos Sociais,
viña regulando o procedemento normativo de acredi-
tación da capacitación para realizar tratamentos con
praguicidas de uso agrícola, a homologación de cur-
sos de capacitación nesta materia e o procedemento
de expedición de carnés de manipuladores. A citada
orde ditouse en atención á disposición adicional
segunda da Orde do 8 de marzo de 1994, do Minis-
terio da Presidencia (BOE nº 63, do 15 de marzo),
reguladora da homologación de cursos de capacita-
ción para realizar tratamentos con praguicidas de
uso agrícola, ao establecer que as comunidades
autónomas, no ámbito das súas competencias,
debían ditar a normativa específica e, en particular,
a relativa á expedición dos carnés.

Esta normativa estaba fundada na establecida no
Real decreto 3349/1983, do 30 de novembro (BOE
nº 20, do 24 de xaneiro), pola que se aproba a regu-
lamentación técnico-sanitaria para a fabricación,
comercialización e utilización de praguicidas, en
concreto polo disposto no artigo 6.4º, que indica que
os aplicadores e o persoal das empresas que prestan
servizos de tratamento con praguicidas deben supe-
rar os correspondentes cursos de capacitación homo-
logados polas autoridades competentes en materia
de agricultura, sanidade e consumo.
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Tanto o avance dos coñecementos científico-técni-
cos como a evolución da sensibilidade existente na
sociedade relativos ás consecuencias do uso de
determinados produtos químicos e a súa repercusión
na saúde, na calidade dos alimentos e no medio
ambiente, motivou que, desde a publicación da nor-
mativa citada ata esta data se teñan producido dis-
tintos cambios na lexislación na materia.

Entre os cambios citados figura a Lei 43/2002, do
20 de novembro, de sanidade vexetal (BOE nº 279,
do 21 de novembro); o Real decreto 1054/2002, do
11 de outubro (BOE nº 247, do 15 de outubro), que
regula o proceso de avaliación para o rexistro, auto-
rización e comercialización de biocidas; o Real
decreto 255/2003, do 28 de febreiro (BOE nº 54, do
4 de marzo), que aproba o Regulamento sobre clasi-
ficación, envasado e etiquetaxe de preparados peri-
gosos, e a Orde PRE/2922/2005, do 19 de setembro
(BOE nº 228, do 23 de setembro) pola que se modifi-
ca a Orde do 8 de marzo de 1994, do Ministerio da
Presidencia.

A Orde PRE/2922/2005 constitúe a normativa
estatal básica reguladora en materia de capacitación
exixible para realizar tratamentos con praguicidas,
define os niveis de capacitación e as persoas a que
van dirixidos e especifica o contido dos programas
no seu anexo. Así mesmo, adecúa a normativa aos
novos criterios de clasificación dos produtos fitosa-
nitarios establecidos polo Real decreto 255/2003, do
28 de febreiro, de acordo cos cales moitos produtos
se deben de clasificar nunha categoría de superior
toxicidade e perigo á que tiñan sinalada con anterio-
ridade. Nestas novas definicións, a posibilidade de
utilización de praguicidas está condicionada ao fei-
to de que estes sexan ou xeren gases clasificados
como tóxicos ou moi tóxicos ou, de ser o caso, que
non sexan ou non xeren este tipo de gases. Así mes-
mo, nesta orde formúlase o contido temático dos cur-
sos que deberán superarse para a obtención do car-
né en función do nivel de capacitación. O devandito
contido é cuantitativa e cualitativamente superior
aos recollidos inicialmente na Orde do 8 de marzo
de 1994 e, consecuentemente, na Orde do 30 de
xullo de 1997, conxunta das consellerías de Agricul-
tura, Gandería e Montes e de Sanidade e Servizos
Sociais.

Mediante resolucións da Dirección Xeral de Inves-
tigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal da
Consellería do Medio Rural, do 16 de xuño de 2006,
21 de xuño de 2007 e 5 de xuño de 2008, ditáronse
instrucións para a habilitación dos carnés expedidos
ao abeiro da orde do Ministerio da Presidencia do 8
de marzo de 1994, para adaptalos á capacitación
establecida na Orde PRE/2922/2005, de acordo co
disposto na disposición transitoria única desa orde.
Porén, razóns de seguridade xurídica aconsellan,
dado o alcance e contido das modificacións, que se
proceda a unificar e establecer a regulación da for-
mación do persoal que realiza actividades relaciona-
das coa utilización de produtos fitosanitarios na
Comunidade Autónoma de Galicia co fin de asegu-

rar uns niveis adecuados de coñecementos, habelen-
cias e aptitudes por parte desas persoas.

Por outra banda, a complexidade do marco norma-
tivo sobre regulamentación técnico-sanitaria que
afecta os produtos fitosanitarios, así como a rapidez
da evolución do avance técnico e científico, aconse-
lla a creación dunha comisión técnica con labores de
información e asesoramento sobre esta materia á
autoridade competente en sanidade vexetal.

Por todo o exposto, por iniciativa conxunta da Con-
sellería do Medio Rural e da Consellería de Sanidade,
en exercicio das competencias conferidas polos arti-
gos 27.10º e 30 do Estatuto de autonomía de Galicia
e, en uso das atribucións conferidas pola Lei 1/1983,
reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑEMOS:

Artigo 1º.-Obxecto e ámbito de aplicación.

1.1. O obxecto desta disposición é establecer os
niveis de capacitación dos que deben dispor as per-
soas que desenvolven actividades relacionadas coa
utilización de produtos fitosanitarios dentro do
ámbito territorial da Comunidade Autónoma de
Galicia, así como fixar o contido dos cursos para
alcanzar estes niveis de capacitación.

1.2. A capacitación correspondente aos niveis que
prevé o número anterior entenderase acreditada co
carné de manipulador e aplicador de produtos fito-
sanitarios, que será expedido coa presentación pre-
via do certificado acreditativo de ter superado o cur-
so de formación do nivel correspondente.

Artigo 2º.-Niveis de capacitación.

Os niveis de capacitación son os seguintes:

1. Básico.

2. Cualificado.

3. Fumigador.

4. Especial para a aplicación de fumigantes tóxi-
cos e moi tóxicos para a desinfección de solos agrí-
colas.

5. Especial para a aplicación de fumigantes moi
tóxicos contra os micromamíferos de solos agrícolas.

6. Piloto aplicador agroforestal.

Artigo 3º.-Requirimentos de capacitación para
aplicar ou manipular produtos fitosanitarios.

3.1. Para o caso de produtos fitosanitarios que non
sexan gases ou non sexan xeradores de gases clasifi-
cados como tóxicos e/ou moi tóxicos segundo o dis-
posto no Real decreto 255/2003, necesitan alcanzar
o nivel de capacitación:

a) Básico:

-Os agricultores que non dispoñan de persoal auxi-
liar na mesma explotación.
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-O persoal auxiliar das empresas e outras entida-
des dedicadas á aplicación de produtos fitosanita-
rios.

-O persoal auxiliar das empresas e explotacións
agrarias que apliquen produtos fitosanitarios.

-O persoal auxiliar dos establecementos de venda
ao público de produtos fitosanitarios.

b) Cualificado:

-Os agricultores e/ou os responsables técnicos das
explotacións agrarias que teñan ao seu cargo persoal
que aplique produtos fitosanitarios.

-Os responsables das empresas e outras entidades
dedicadas á aplicación de produtos fitosanitarios.

-Os responsables técnicos das empresas e explota-
cións agrarias que apliquen produtos fitosanitarios.

-Os responsables dos establecementos de venda ao
público de produtos fitosanitarios.

-Os aplicadores a terceiros.

c) Piloto aplicador agroforestal:

-As persoas que están en posesión do título e a
licenza de piloto comercial de avión ou helicóptero e
aplican produtos fitosanitarios por medios aéreos.

3.2. Para o caso de produtos fitosanitarios que son
gases ou xeran gases clasificados como tóxicos ou moi
tóxicos segundo o disposto no Real decreto 255/2003,
necesitan alcanzar o nivel de capacitación:

a) Fumigador:

-Os responsables técnicos, os aplicadores profe-
sionais e o persoal das empresas de servizos que
participen de forma directa na aplicación destes
produtos.

b) Especial para a aplicación de fumigantes tóxi-
cos e/ou moi tóxicos para a desinfección de solos:

-Os agricultores que apliquen estes produtos na
súa explotación para a desinfección do solo así como
toda persoa que participe na aplicación, agás as
especificadas no número 3.2.a) deste artigo.

c) Especial para a aplicación de fumigantes moi
tóxicos contra os micromamíferos do solo:

-Os agricultores que apliquen estes produtos na
súa explotación contra os micromamíferos do chan
así como toda persoa que participe na aplicación,
agás as especificadas no número 3.2.a) deste artigo.

Con carácter previo á obtención de calquera des-
tas dúas modalidades do nivel especial de capacita-
ción especificadas nas alíneas b) e c) deberá acredi-
tarse a posesión do nivel básico ou cualificado.

3.3. Os contidos e a duración mínima dos cursos
de formación para alcanzar estes niveis seguirán o
que se especifica no anexo II desta orde.

Artigo 4º.-Autoridade competente.

Na Comunidade Autónoma de Galicia a autoridade
competente en materia de capacitación das persoas
que manipulen ou utilicen produtos fitosanitarios, en
particular, para tramitar a autorización de cursos,
conceder validacións das materias destes e expedir
os carnés que habilitan para a distribución, manipu-
lación e aplicación de produtos fitosanitarios, é a
Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e For-
mación Agroforestal da Consellería do Medio Rural.

Artigo 5º.-Organización dos cursos de formación.

5.1. Os cursos de formación apuntados no artigo 3º
desta orde poderaos organizar directamente a Direc-
ción Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación
Agroforestal da Consellería do Medio Rural a través
do Servizo de Formación Agroforestal, así como as
universidades e os centros docentes oficiais que
imparten formación profesional da familia agraria.

5.2. Tamén poderán organizar cursos de formación
de nivel básico as organizacións de produtores agra-
rios e outras entidades vinculadas ao sector agrario
que cumpran algún dos seguintes requisitos:

a) Estar inscritas no Rexistro de Entidades Cola-
boradoras da Consellería do Medio Rural en materia
de capacitación agraria e transferencia tecnolóxica
de acordo coa Orde do 17 de marzo de 2009, da Con-
sellería do Medio Rural, pola que se ditan normas
relativas á inscrición no Rexistro de Entidades Cola-
boradoras da Consellería do Medio Rural para a rea-
lización de actividades de formación continua e
transferencia de tecnoloxía en materia agraria e
sobre o procedemento de homologación dos cursos
realizados por estas entidades e a expedición de cer-
tificacións e diplomas oficiais por parte da Adminis-
tración pública.

b) Estar inscritas no Rexistro de Entidades con
Servizos de Aconsellamento ou Xestión de Galicia
conforme a Orde do 13 de febreiro de 2008 pola que
se desenvolve o procedemento para o recoñecemen-
to e Rexistro de Entidades con Servizos de Aconse-
llamento ou Xestión de Galicia, conforme o previsto
no Decreto 235/2007, do 29 de novembro, polo que
se regulan os servizos de aconsellamento e de xes-
tión das explotacións agrarias.

5.3. Agás nos cursos organizados a través do Ser-
vizo de Formación Agroforestal para o resto dos
casos será necesaria a autorización previa da Direc-
ción Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación
Agroforestal.

Artigo 6º.-Autorización dos cursos.

6.1. As entidades interesadas na impartición dos
cursos de manipulador-aplicador de produtos fitosa-
nitarios deberán solicitar a autorización de cada cur-
so ante a Dirección Xeral de Investigación, Tecnolo-
xía e Formación Agroforestal, seguindo o procede-
mento indicado nos artigos 11º a 13º da orde da Con-
sellería do Medio Rural do 17 de marzo de 2009 e
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utilizando o impreso que figura no anexo I desta orde
como folla de solicitude.

6.2. Logo da solicitude da entidade organizadora,
e en tanto non sexan modificados os programas que
figuran no anexo II desta orde, a Dirección Xeral de
Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal
poderá autorizar a realización de sucesivas edicións
do mesmo curso previamente homologado.

Artigo 7º.-Cualificación do profesorado.

7.1. O persoal docente dos cursos de manipulador-
aplicador de produtos fitosanitarios deberá:

a) Posuír titulación universitaria de enxeñería
agronómica, enxeñería de montes, enxeñería técnica
agrícola ou enxeñaría técnica forestal, se ben no
caso do profesorado de prácticas, será suficiente con
posuír titulación de formación profesional dos ciclos
medio ou superior da familia agraria.

b) Estar en posesión do carné de manipulador-
aplicador de nivel cualificado ou estar exento da súa
posesión conforme o especificado no artigo 12.1º
desta disposición.

d) Acreditar ter recibido un curso de formación de
profesorado en materia de manipulador-aplicador de
produtos fitosanitarios organizado pola Dirección
Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación
Agroforestal.

7.2. Queda exceptuado de acreditar posuír a titu-
lación universitaria a que se alude no número 7.1.a)
o profesorado das escolas de formación profesional
da familia agraria que teña 5 ou máis anos de expe-
riencia docente nos ciclos formativos.

7.3. Para a impartición das partes dos programas
formativos relacionadas con saúde humana e primei-
ros auxilios estarán capacitados como persoal
docente as persoas licenciadas en medicina e as que
posúan unha diplomatura universitaria en enferma-
ría ou titulación equivalente.

7.4 Os cursos de manipulador-aplicador de produ-
tos fitosanitarios deberán cumprir os seguintes míni-
mos en canto a persoal docente:

a) Nos cursos de nivel básico: unha persoa con titu-
lación universitaria superior ou media da rama agra-
ria ou afíns que cumpra os requisitos especificados no
número 7.1 e unha persoa con licenciatura en medi-
cina ou diplomatura universitaria en enfermaría.

b) Nos cursos de nivel cualificado: dous titulados
universitarios superiores ou medios da rama agraria
ou afíns que cumpran os requisitos especificados no
número 7.1, e unha persoa con licenciatura en medi-
cina ou diplomatura universitaria en enfermaría.
Neste tipo de cursos non poderán ser impartidas
máis do 50 % das horas polo mesmo docente.

Artigo 8º.-Proba de avaliación de coñecementos.

En todas as accións formativas realizaranse sem-
pre probas de avaliación dos coñecementos e as
habelencias adquiridas polos alumnos. Estas probas

serán obxectivas e realizadas pola Dirección Xeral
de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agrofores-
tal, tanto nos cursos organizados directamente por
esta dirección xeral coma nos impartidos por outras
entidades autorizadas.

Artigo 9º.-Inspección.

O control do cumprimento do disposto nesta orde
corresponde á Dirección Xeral de Investigación, Tec-
noloxía e Formación Agroforestal que, a través do
Servizo de Formación Agroforestal, designará o per-
soal técnico que poderá realizar visitas de inspección
para comprobar a veracidade dos datos contidos nas
solicitudes presentadas, a axeitada impartición dos
cursos de acordo cos requisitos exixidos, así como o
grao de cumprimento na aplicación desta orde.

Artigo 10º.-Expedición e validez dos carnés de
manipulador-aplicador.

10.1. O procedemento para a expedición do carné
será o indicado no artigo 14 da Orde do 17 de marzo
de 2009. Deberán ser achegadas, xunto coa documen-
tación requirida no dito artigo, dúas fotografías tama-
ño carné de cada persoa que solicita a acreditación.

10.2. Os carnés expedidos pola autoridade compe-
tente, segundo o modelo que se especifica no ane-
xo III, terán unha validez de dez anos para todo o
territorio do estado español. Os carnés expedidos
polos órganos competentes doutras comunidades
autónomas terán a mesma validez no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 11º.-Renovación dos carnés.

A renovación dos carnés farase de forma automáti-
ca coa presentación previa da solicitude segundo
anexo IV. En caso de que as circunstancias deriva-
das do desenvolvemento do coñecemento técnico ou
da normativa aplicable o requiran, a Dirección Xeral
de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agrofores-
tal poderálles exixir ás persoas solicitantes a actua-
lización de coñecementos mediante accións de infor-
mación ou formación complementarias.

Artigo 12º.-Exención e validacións do carné.

12.1. Están exentas do requisito de posesión dos
carnés a que fan referencia os números 3.1.a) e 3.1.b)
desta disposición as persoas con titulación universi-
taria de nivel medio e superior das ramas agrarias e
forestais. A estas persoas, non obstante, poderánse-
lles expedir os mencionados carnés, coa presenta-
ción previa do certificado acreditativo conforme
están en posesión das titulacións mencionadas, para
o cal deberán presentar a solicitude no impreso que
se indica no anexo IV, dirixida á Dirección Xeral de
Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal.

12.2. Poderán solicitar a validación do carné de
manipulador aplicador de produtos fitosanitarios de
nivel básico:

a) As persoas con titulación dos ciclos formativos
de grao medio seguintes: técnico en explotacións
agrícolas intensivas, técnico en explotacións agra-
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rias extensivas, técnico en xardinaría e técnico en
traballos forestais e conservación do ambiente.

b) As persoas que estean en posesión do título
auxiliar da rama agraria e que iniciasen os estudos
de primeiro grao de formación profesional agraria a
partir do curso 1995-1996.

12.3. Poderán solicitar a validación do carné de
manipulador aplicador de produtos fitosanitarios de
nivel cualificado:

a) As persoas con titulación dos ciclos formativos
de grao superior seguintes: técnico superior en xes-
tión e organización de empresas agropecuarias e téc-
nico en xestión e organización dos recursos naturais
e paisaxísticos.

b) As persoas que estean en posesión do título de
técnico especialista da rama agraria e que iniciasen
os estudos de segundo grao de formación profesional
agraria a partir do curso 1995-1996.

12.4. Ás persoas que estean en posesión doutras
titulacións universitarias ou de formación profesio-
nal convalidaránselles as unidades didácticas acre-
ditadas documentalmente ante a Dirección Xeral de
Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal
que se adecúen aos contidos das programacións do
anexo II desta disposición e deberán cursar o resto
para poder acceder ao carné de manipulador-aplica-
dor. A solicitude de validación parcial será presen-
tada no impreso indicado no número 12.1.

Artigo 13º.-Publicidade.

A Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e
Formación Agroforestal publicará na páxina web da
Consellería do Medio Rural a información correspon-
dente a cada curso autorizado, incluíndo a denomina-
ción deste, o seu obxectivo, nivel ou niveis de capaci-
tación que cobre, programa, número de persoas asis-
tentes, condicións da súa inscrición e a denominación
e dirección do centro ou entidade que o vai impartir.
Esta publicación farase extensiva aos cursos organi-
zados directamente pola devandita dirección xeral.

Artigo 14º.-Informe anual.

14.1. Conforme o disposto no punto 6 do número 4
da Orde PRE/2922/2005, do 19 de setembro, para
os efectos do seguimento oficial dos cursos de pro-
dutos fitosanitarios, correspóndelle á Dirección
Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación
Agroforestal elaborar un informe anual sobre a apli-
cación da citada orde e remitir, dentro do primeiro
trimestre do ano seguinte, copia deste ao Ministerio
de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño.

14.2. No devandito informe, para cada un dos cur-
sos impartidos nos seus respectivos ámbitos territo-
riais, deberán incluírse os seguintes datos:

a) A clave indentificativa do curso.

b) O nivel de capacitación a que corresponde.

c) A entidade docente ou servizo oficial que o
organizou.

d) O nome e titulación do responsable da dirección
do curso.

e) O lugar de realización do curso.

f) O número de horas lectivas e de prácticas.

g) O número de alumnos que o superaron.

h) Se foi inspeccionado polos servizos oficiais
especificando, en caso afirmativo, o resultado da
inspección, particularmente en canto á participación
do profesorado e á asistencia e realización das pro-
bas polo alumnado.

Artigo 15º.-Comisión Técnica de Produtos Fitosa-
nitarios.

15.1. Para o desenvolvemento e aplicación da
regulamentación técnico-sanitaria nesta materia,
créase a Comisión Técnica de Produtos Fitosanita-
rios, en diante a Comisión Técnica, adscrita á Con-
sellería do Medio Rural.

15.2. A Comisión Técnica ten encomendadas as
seguintes funcións:

a) Emitir informe as decisións de carácter xeral
que adopten os órganos competentes sobre produtos
fitosanitarios.

b) Asesorar e facer propostas de actuación en rela-
ción con:

-Evolución da técnica e do coñecemento en mate-
ria de produtos fitosanitarios.

-Tecnoloxía de uso e sistemas de aplicación de
produtos fitosanitarios con mínimo impacto sobre a
saúde e o ambiente.

-Seguridade no traballo e prevención de riscos na
manipulación e aplicación de fitosanitarios.

-Rexistros de establecementos e servizos de pro-
dutos fitosanitarios.

-Inspección e control de establecementos de pro-
dutos fitosanitarios.

-Inspección técnica de maquinaria e equipamen-
tos de aplicación de fitosanitarios.

-Programas de vixilancia de residuos, utilización e
comercialización de produtos fitosanitarios.

-Normativa e execución dos programas de xestión
de envases e residuos de envases de produtos fitosa-
nitarios, dentro das competencias da Comunidade
Autónoma de Galicia.

-Capacitación para a utilización de produtos fito-
sanitarios e autorización dos cursos de formación.

-Servizos prestados polos laboratorios oficiais de
análises en materia de sanidade vexetal.

-Necesidades de investigación e experimentación
en materia de produtos fitosanitarios.

-Aquelas que lle sexan delegadas.
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15.3. A comisión técnica estará composta por un
total de once membros e os seus respectivos suplen-
tes, tal e como se indica a continuación:

a) Un/unha funcionario/a con rango igual ou supe-
rior a xefe/a de servizo, nomeado/a pola persoa res-
ponsable da dirección xeral competente en materia
de sanidade vexetal, que actuará como presidente/a.

b) Un/unha funcionario/a con rango igual ou superior
a xefe/a de servizo nomeado/a pola persoa responsable
da dirección xeral competente en materia de produción
forestal, que actuará como vicepresidente/a.

c) Un/unha funcionario/a con rango igual ou supe-
rior a xefe/a de servizo nomeado/a pola persoa res-
ponsable da dirección xeral competente en materia
de investigación e formación agraria, que actuará
como secretario/a.

d) Un/unha funcionario/a con rango igual ou supe-
rior a xefe/a de servizo nomeado/a pola persoa titu-
lar da consellería competente en materia de sanida-
de e saúde pública, que actuará como vogal.

e) Dous especialistas en sanidade vexetal, desig-
nados pola persoa responsable da dirección xeral
competente en materia de sanidade vexetal, que
actuarán como vogais.

f) Dous especialistas en sanidade vexetal, designa-
dos pola persoa responsable da dirección xeral com-
petente en materia de produción forestal, que actua-
rán como vogais.

g) Dous especialistas en sanidade vexetal, desig-
nados pola persoa responsable da dirección xeral
competente en materia de investigación e formación
agraria, que actuarán como vogais.

15.4. A comisión técnica poderá requirir asesora-
mento e colaboración doutros organismos ou per-
soas, en particular de expertos/as en sanidade vexe-
tal para desenvolver as funcións encomendadas.

15.5. A Comisión Técnica de Produtos Fitosanita-
rios axustará o seu funcionamento ao disposto na
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

15.6. A comisión técnica será convocada pola per-
soa que posúa a presidencia cando sexa necesario
para o cumprimento das súas funcións. As reunións
serán convocadas cunha antelación mínima de 72
horas á data de realización, mediante notificación a
todos os membros en que se fará constar a orde do
día, o lugar, o día e a hora de reunión. Esta notifica-
ción poderá efectuarse a través do correo electrónico.
Por razóns de urxencia, que deben estar confirmadas
pola maioría absoluta dos membros da comisión téc-
nica na sesión correspondente, poderá convocarse a
xuntanza sen atender ao prazo de antelación de 72
horas.

Disposicións transitorias

Primeira.-Os actuais carnés de nivel especial expe-
didos aos aplicadores profesionais e demais persoal
de empresas de servizos que apliquen produtos fito-
sanitarios moi tóxicos que sexan ou xeren gases serán
válidos ata a data de caducidade que conste no car-
né, para cada unha das modalidades de aplicación
específicas vixentes ata agora: bromuro de metilo e
outros fumigantes para a desinfección de solos, fosfu-
ro de aluminio e magnesio para o control dos micro-
mamíferos do solo, e fumigador de produtos, locais e
colectores. A renovación dun deles, ou a ampliación
da actividade a outras modalidades de aplicación,
implicará acreditar que se alcanzou o nivel de fumi-
gador. A consecución deste nivel poderase facer,
para algúns temas, mediante validación de acordo
cos criterios que estableza a Dirección Xeral de
Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal.

Segunda.-Aqueles cursos cuxa realización fose auto-
rizada previamente á entrada en vigor desta orde pola
Dirección Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Forma-
ción Agroforestal conforme os programas que figuran
no anexo II quedarán automaticamente homologados.

Terceira.-O prazo para solicitar a autorización de
impartición de cursos de manipulador-aplicador que
se celebrarán durante o ano 2009 será de tres (3)
meses tras a publicación desta disposición no Diario
Oficial de Galicia.

Cuarta.-O requisito exixido ao profesorado dos
cursos de manipulador-aplicador de produtos fitosa-
nitarios indicado no artigo 7º alínea c) desta dispo-
sición non será de aplicación até transcorrido un ano
da súa entrada en vigor.

Disposición derrogatoria

Única.-Queda derrogada a Orde do 30 de xullo de
1997, conxunta das consellerías de Agricultura, Gan-
dería e Montes e Sanidade e Servizos Sociais, pola que
se establece, na Comunidade Autónoma de Galicia, a
normativa reguladora para a homologación de cursos
de capacitación para realizar tratamentos con pragui-
cidas, así como para a obtención dos carnés de mani-
puladores destes produtos, en todo o que se opoña ao
establecido nesta orde para os produtos fitosanitarios.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Habilitación para o desenvolvemento.

Autorízase o director xeral de Investigación, Tec-
noloxía e Formación Agroforestal para ditar as ins-
trucións necesarias que permitan a aplicación e o
desenvolvemento desta orde.

Segunda.-Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2009.

Alfredo Suárez Canal Mª José Rubio Vidal
Conselleiro do Medio Rural Conselleira de Sanidade
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEMR203ASOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR CURSOS DE 
MANIPULADOR-APLICADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

FEADER

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(A cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTE

de 20de,

Lugar e data

Director xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal 
Rúa Fontiñas, 31 baixo, 15703. Santiago de Compostela - A Coruña

ANEXO  I

Nova solicitude

Orde conxunta do 14 de abril 2009, das consellerías do Medio Rural e de 
Sanidade, pola que se regula a formación das persoas que realizan actividades 
relacionadas coa manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios na 
Comunidade Autónoma de Galicia e se crea a Comisión Técnica de Produtos 
Fitosanitarios.

TIPO DE SOLICITUDE

Renovación Cualificado
Básico

NIVEL DE CAPACITACIÓN

Outro (indicar):
Fumigador

DATOS SOLICITANTE
NOME

CORREO ELECTRÓNICO

CIF

CÓDIGO POSTAL FAXTELÉFONO

ENDEREZO PROVINCIA CONCELLO

E na súa representación:

ENDEREZO

TELÉFONOCÓDIGO POSTAL

NIF

PROVINCIA

APELIDOS NOME

CONCELLO

FAX CORREO ELECTRÓNICO

Que coñece as condicións establecidas na Orde do 17 de marzo de 2009, pola que se ditan normas relativas á inscrición no rexistro de entidades
colaboradoras da Consellería do Medio Rural para a realización de actividades de formación continua e transferencia de tecnoloxía en materia agraria
e sobre o procedemento de homologación dos cursos realizados por estas entidades e a expedición de certificacións e diplomas oficiais por parte da
Administración Pública.

1.

Que coñece e dá a súa conformidade para que os datos contidos na solicitude sexan tratados de acordo co previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de
decembro, de protección de datos de carácter persoal.

2.

ACHEGA (marcar cun X os cadros que procedan):
Fotocopia compulsada do documento acreditativo da natureza da entidade, do seu rexistro actualizado, así como do poder de representación do que 
asina a solicitude.

Programa que se vai impartir, contido de cada unidade didáctica, horas lectivas, tipo e duración de cada módulo.

Lugar e calendario da acción formativa.

Cadro de profesorado, acompañado de fotocopia compulsada do título académico, currículo e relación das materias a impartir por cada docente.

Destinatarios dos cursos e criterios que se van seguir para a selección do alumnado.

Copia compulsada da póliza de seguro de accidentes e responsabilidade civil que cubra a totalidade do persoal docente e do alumnado ou 
compromiso de presentalo con anterioridade ao comezo da actividade lectiva.

Copia compulsada da póliza de seguro de responsabilidade civil referente ás instalacións onde se realizarán as actividades.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmolle que os datos persoais
recollidos nesta solicitude serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Se o desexa pode
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do
ficheiro, no enderezo que figura ao pé desta solicitudE.
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ANEXO II
Contidos e duración mínima dos cursos de formación
para a obtención do carné de manipulador-aplicador

de produtos fitosanitarios

A) Programa do curso de nivel básico (mínimo de
horas lectivas: 25 horas).

Orientacións produtivas: 1) Cultivos herbáceos
extensivos; 2) Viña; 3) Horticultura, arboricultura,
xardinaría e ornamentais.

Parte común.

Módulo 1. Produtos fitosanitarios (3 horas).

1. Descrición e xeneralidades.

2. Riscos agrícolas derivados da utilización dos
produtos fitosanitarios.

3. Boa práctica fitosanitaria: interpretación da eti-
quetaxe e fichas de datos de seguridade.

Módulo 2. Saúde e prevención (5 horas).

4. Perigosidade dos produtos fitosanitarios e dos
seus residuos.

5. Intoxicacións e outros efectos sobre a saúde.
Primeiros auxilios.

6. Relación traballo-saúde: normativa sobre pre-
vención de riscos laborais. Nivel de exposición do
operario: medidas preventivas e de protección no
uso de produtos fitosanitarios.

Módulo 3. Aspectos normativos (2 horas).

7. Normativa que afecta a utilización de produtos
fitosanitarios. Transporte e almacenaxe. Infraccións
e sancións.

8. Protección do ambiente e eliminación de enva-
ses baleiros: normativa específica.

9. Principios da rastrexabilidade. Requisitos en
materia de hixiene dos alimentos e pensos. Concep-
to de rastrexabilidade. Marco legal da rastrexabili-
dade. O rexistro de pragas e o rexistro de tratamen-
tos nas explotacións agrícolas.

Parte específica.

Módulo 4. Pragas e enfermidades dos cultivos.
Manexo integrado de pragas. Produción integrada e
ecolóxica (6 horas).

10. Principais pragas e enfermidades que afectan
os cultivos e danos que producen.

11. Métodos de control. Medios de defensa fitosa-
nitarios.

12. Manexo integrado de pragas e enfermidades.
Orixe e evolución histórica. Definición, conceptos e
obxectivos. Vantaxes e inconvenientes.

13. Produción integrada e produción ecolóxica.

Módulo 5. Maquinaria e prácticas de aplicación
(9 horas).

14. Tratamentos fitosanitarios. Métodos de aplicación.

15. Equipamentos de aplicación e compoñentes,
mantemento, revisión, inspección, preparación,
mestura e aplicación.

16. Redución da contaminación. Limpeza, mante-
mento, regulación e revisión de equipamentos.

17. Boas prácticas ambientais. Sensibilización
ambiental. Riscos de seguridade e ambientais das
técnicas de aplicación.

18. Protección do ambiente. Deriva e bandas de
seguridade.

19. Prácticas de aplicación (mínimo 3 horas).

Exame.

B) Programa do curso de nivel cualificado (mínimo
de horas lectivas: 72 horas).

Orientacións produtivas: 1) Cultivos herbáceos
extensivos; 2) Viña; 3) Horticultura, arboricultura,
xardinaría e ornamentais.

Parte común.

Módulo 1. Produtos fitosanitarios (12 horas).

1. Produtos fitosanitarios: substancias activas e
preparados. Definición, composición, tipos de for-
mulacións, clasificación. Herbicidas.

2. Riscos agrícolas derivados da utilización de
produtos fitosanitarios.

3. Residuos de produtos fitosanitarios: riscos para
o consumidor.

4. Boa práctica fitosanitaria: interpretación da eti-
quetaxe e das fichas de datos de seguridade.

Módulo 2. Aspectos normativos (8 horas).

5. Normativa que afecta a utilización de produtos
fitosanitarios. Infraccións e sancións.

6. Eliminación de envases baleiros. Sistemas de
xestión.

7. Principios da rastrexabilidade. Requisitos en
materia de hixiene dos alimentos e pensos. Concep-
to de rastrexabilidade. Marco legal da rastrexabili-
dade. O rexistro de pragas e o rexistro de tratamen-
tos nas explotacións agrícolas.

8. Transporte, almacenaxe e manipulación de pro-
dutos fitosanitarios.

9. Seguridade Social agraria: peculiaridades do
réxime agrario.

Módulo 3. Saúde e prevención de riscos laborais
(10 horas).
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10. Perigosidade dos produtos fitosanitarios para a
saúde.

11. Intoxicacións e outros efectos sobre a saúde.
Primeiros auxilios.

12. Nivel de exposición do operario.

13. Medidas preventivas e de protección do operario.

14. Relación traballo-saúde: normativa sobre pre-
vención de riscos laborais.

Parte específica.

Módulo 4. Pragas e enfermidades dos cultivos (24 horas).

15. As pragas e enfermidades dos cultivos: danos
que producen. Pragas producidas por insectos, áca-
ros, e outros (moluscos, aves, micromamíferos...).
Enfermidades producidas por fungos, nematodos,
bacterias, fitoplasmas e virus. Malas herbas.

16. Métodos de control das pragas e enfermidades.

17. Etapas da loita contra pragas e enfermidades.
Prevención e loita contra virus, fitoplasmas, bacte-
rias, nematodos, ácaros e insectos.

18. Prevención de pragas e enfermidades de
corentena: o pasaporte fitosanitario CE.

19. Métodos alternativos de loita.

20. Medios de protección fitosanitaria. Loita inte-
grada e loita biolóxica.

21. Manexo integrado de pragas e enfermidades.
Orixe e evolución histórica. Definición, conceptos e
obxectivos. Vantaxes e inconvenientes. Criterios
OILB/IOBC. Bases do deseño dun programa de con-
trol. Análise de poboacións. Procedementos de mos-
traxe. Avaliación de danos. Métodos de predición.
Establecemento dun programa de control. Identifica-
ción do problema, selección de medidas e avaliación
do programa. Limiares económicos de tratamentos.

22. Produción integrada e produción ecolóxica.

Módulo 5. Maquinaria e prácticas de aplicación
(18 horas).

23. Tratamentos fitosanitarios. Preparación, mes-
tura e aplicación.

24. Métodos de aplicación de produtos fitosanita-
rios.

25. Equipos de aplicación: funcionamento dos
diferentes tipos, mantemento.

26. Limpeza, regulación e calibración dos equipos
de aplicación.

27. Mantemento e revisións dos equipos.

28. Riscos de seguridade e ambientais das técni-
cas de aplicación, medidas de mitigación, inspec-
ción dos equipos de tratamento.

29. Boas prácticas ambientais. Sensibilización
ambiental. Deriva e bandas de seguridade.

30. Prácticas de aplicación (mínimo 4 horas).

Exame.

* Nota: os contidos do curso poderán ser desenvolvidos ata un
15% do total de horas lectivas, mediante visitas técnicas.

C) Programa do curso de nivel cualificado de fumi-
gador (mínimo de horas lectivas: 50 horas)

Módulo 1. Pragas (14 horas).

1. Problemáticas fitosanitarias: dos solos agríco-
las. Dos produtos vexetais almacenados. Dos locais
e instalacións agrícolas. Dos medios de transporte e
equipamento agrícola. Das plantas vivas e material
vexetativo. Dos cultivos en ambiente confinado. Dos
micromamíferos do chan. Das pragas de corentena.

2. Métodos alternativos de loita. En solos agríco-
las. No control de micromamíferos.

Módulo 2. Produtos fitosanitarios (6 horas).

3. Propiedades e espectro de acción dos fumigan-
tes: bromuro de metilo e as súas mesturas. Cloropi-
crina e as súas mesturas. Fosfuros de aluminio e de
magnesio e fosfamina. Cianuros e acedo cianhídri-
co.V arios (dióxido de carbono, sulfuro de hidróxeno
e outros).

4. Boa práctica fitosanitaria: interpretación da eti-
quetaxe e das fichas de seguridade.

5. Planificación das fumigacións: aspectos que se
considerarán.

6. Factores para considerar na aplicación dos dife-
rentes fumigantes.

Módulo 3. Aspectos normativos (4 horas).

7. Lexislación específica sobre fumigantes e a súa
aplicación.

8. Transporte, almacenaxe e manipulación de
fumigantes.

9. Principios da rastrexabilidade. Requisitos en
materia de hixiene dos alimentos e pensos. Concep-
to de rastrexabilidade. Marco legal da rastrexabili-
dade. O rexistro de pragas e o rexistro de tratamen-
tos nas explotacións agrícolas.

10. Seguridade Social agraria: peculiaridades do
réxime agrario.

11. Preparación e sinalización das mercadorías,
recintos e zonas que se van fumigar.

Módulo 4. Saúde e prevención de riscos laborais
(10 horas).

12. Perigosidade e riscos específicos para a saúde.
Primeiros auxilios.

13. Relación traballo-saúde: normativa sobre pre-
vención de riscos laborais.
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14. Detectores de gases, máscaras, filtros e outros
elementos de seguridade.

Módulo 5. Maquinaria e prácticas de aplicación
(16 horas).

15. Técnicas de fumigación.

16. Equipos de fumigación e compoñentes, mante-
mento.

17. Regulación, calibración e revisión dos equipa-
mentos de fumigación.

18. Mantemento dos elementos e equipamentos de
seguridade.

19. Riscos de seguridade e ambientais das técni-
cas de fumigación. Redución da contaminación.

20. Prácticas de fumigación. Desinfección de chans
(mínimo 3 horas). Control de micromamíferos (mínimo
3 horas). Recintos pechados (mínimo 4 horas).

21. Visita técnica (mínimo 4 horas).

Exame.

D) Programas dos cursos de nivel especial de apli-
cador na propia explotación, de produtos fitosanita-
rios que sexan ou xeren gases tóxicos e moi tóxicos.

D.1. Especial para a aplicación de fumigantes
tóxicos e moi tóxicos para a desinfección de solos
(mínimo de horas lectivas: 25 horas).

Módulo 1. Pragas (5 horas).

1. Problemática fitosanitaria dos solos.

2. Métodos alternativos de loita.

Módulo 2. Produtos fitosanitarios (6 horas).

3. Propiedades xerais do bromuro de metilo, cloro-
picrina e outros produtos fumigantes. Aditivos
detectores.

4. Acción praguicida do bromuro de metilo e
outros fumigantes.

5. Factores a ter en conta na súa aplicación.

Módulo 3. Aspectos normativos (2 horas).

6. Lexislación.

7. Perigosidade do seu uso e almacenaxe.

Módulo 4. Saúde e prevención de riscos laborais
(4 horas).

8. Perigos para a saúde derivados do seu uso. Pri-
meiros auxilios.

9. Normativa legal sobre prevención de riscos
laborais.

Módulo 5. Maquinaria de aplicación (8 horas).

10. Técnicas de aplicación. Equipamentos de apli-
cación e compoñentes. Mantemento. Regulación dos
equipamentos de aplicación.

11. Riscos ambientais das técnicas de fumigación
no chan. Redución da contaminación.

12. Prácticas de campo (mínimo 3 horas).

Exame.

D.2. Especial para a aplicación de fumigantes moi
tóxicos contra os micromamíferos do solo (mínimo de
horas lectivas: 15 horas).

Módulo 1. Pragas (3 horas).

1. Bioloxía e problemática do control dos micro-
mamíferos que afectan aos cultivos.

2. Métodos alternativos de loita.

Módulo 2. Produtos fitosanitarios (3 horas).

3. Propiedades xerais do fosfuro de aluminio e fos-
furo de magnesio.

4. Acción biocida e factores pasa ter en conta na apli-
cación do fosfuro de aluminio e fosfuro de magnesio.

Módulo 3. Aspectos normativos (2 horas).

5. Lexislación.

6. Perigosidade dos fosfuros de aluminio e de mag-
nesio e precaucións no seu uso e almacenaxe. Nor-
mativa legal.

Módulo 4. Saúde e prevención de riscos laborais
(4 horas).

7. Perigos para a saúde derivados do seu uso. Pri-
meiros auxilios.

8. Normativa legal sobre prevención de riscos
laborais.

Módulo 5. Maquinaria de aplicación (3 horas).

9. Prácticas de campo.

Exame.

E) Programa do curso de piloto aplicador agrofo-
restal (mínimo de horas lectivas: 90 horas).

Módulo 1. Pragas (15 horas).

1. Xeneralidades de fitopatoloxía. Entomoloxía
agrícola e forestal. Fungos, bacterias e virus. Malas
herbas.

2. Ecoloxía e actividade fitosanitaria.

Módulo 2. Produtos fitosanitarios (13 horas).

3. Formulacións praguicidas: natureza e caracte-
rísticas. Definición de praguicida, composición,
tipos e clases de formulacións. Clasificación dos
praguicidas.

4. Os residuos de praguicidas. Disipación do resi-
duo, prazos de seguridade e límites máximos de resi-
duos en produtos vexetais e augas potables. Norma-
tiva sobre residuos e os seus controis.
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Módulo 3. Aspectos normativos (10 horas).

5. Normativa legal: rexistro, etiquetaxe e servizos
praguicidas.

6. Riscos ecolóxicos derivados da utilización de
praguicidas. Perigosidade para a fauna silvestre e o
gando, fitotoxicidade. Contaminación de solos e
augas.

Módulo 4. Técnicas de voo (12 horas).

7. Meteoroloxía aplicada á actividade fitosanitaria.
Biometeoroloxía.

8. Planificación de tratamentos agroforestais: ava-
liación previa, obstáculos ao voo de baixa cota e
plans de voo.

9. Pistas e helipistas agroforestais. Características
e acondicionamentos, instalacións e equipos.
Medios auxiliares para o aprovisionamento e rexei-
tamento dos envases baleiros.

Módulo 5. Saúde e prevención de riscos laborais
(10 horas).

10. Riscos derivados da utilización de praguicidas
para a saúde das persoas. Toxicoloxía, factores que
inflúen na toxicidade, fontes de exposición. Intoxi-
cacións, normas para evitar intoxicacións, primeiros
auxilios.

11. Seguridade e hixiene. Saúde laboral.

Módulo 6. Maquinaria de aplicación (30 horas)

12. Técnicas de aplicación aérea de grandes volu-
mes e compactos.

13. Medios e equipos de aplicación aérea I: insta-
lacións fixas nos diferentes tipos de aeronaves. Equi-
pamentos para as diferentes técnicas de aplicación.

14. Medios e equipamentos de aplicación aérea II:
funcionamento e regulación. Mantemento e calibra-
ción de equipamentos. Caracterización das aeronaves.

15. Técnicas de aplicación aérea de pequenos e
grandes volumes: ULV (ultra baixo volume), pulveri-
zación, espallamento e esparexemento.

16. Control da contaminación. Técnicas especiais
antideriva.

17. Prácticas de aplicación. Tratamento aéreo con
produtos sólidos (mínimo 4 horas). Tratamento aéreo
con líquidos con volumes medios e altos (mínimo
4 horas). Tratamento aéreo con líquidos a ultra baixo
volume (mínimo 4 horas).

Exame.
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Orde conxunta do 14 de abril 2009, das consellerías do Medio Rural e de 
Sanidade, pola que se regula a formación das persoas que realizan actividades 
relacionadas coa manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios na 
Comunidade Autónoma de Galicia e se crea a Comisión Técnica de Produtos 
Fitosanitarios.

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEMR203BCARNÉ DE APLICADOR/MANIPULADOR DE PRODUTOS 
FITOSANITARIOS

FEADER

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ANEXO  IV

DATOS DO/A SOLICITANTE

ENDEREZO

TELÉFONOCÓDIGO POSTAL

CIF/NIF

PROVINCIA

PRIMEIRO APELIDO NOME

CONCELLO

FAX CORREO ELECTRÓNICO

SEGUNDO APELIDO

REMITIR O DOCUMENTO Á OFICINA AGRARIA COMARCAL DE:

TIPO DE SOLICITUDE

Solicitude 1ª vez Renovación Validación

NIVEL

Nivel especialNivel básico Nivel cualificado Fumigador Piloto aplicador forestal

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA
Fotocopia do DNI.
Fotocopia do carné caducado de fitosanitarios.
Dúas fotografías tamaño carné nun sobre pechado, indicando nome, apelidos e DNI do solicitante.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmolle que os datos persoais
recollidos nesta solicitude serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Se o desexa pode
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do
ficheiro, no enderezo que figura ao pé desta solicitude

Quen asina DECLARA QUE: 
Presta expresamente o seu consentimento a  esta consellería  para que, de acordo co establecido nos números 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 
de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros 
públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, 
publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con 
expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que determine o órgano competente.

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(A cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

de 200de,

Lugar e data

Director xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal 
Rúa Fontiñas, 31 baixo, 15703. Santiago de Compostela - A Coruña


