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PROPOSTA DEL CURS DE “BIOCIDES” 
 

*Personal de granja, (ramaders);  * Empreses de neteja ; *Empreses de neteja de camions. 
Consta de Desinfecció, Desratització, i Desinsecció 

Aquests curs serà homologat pel Departament d’Agricultura Alimentació i Acció rural de la 
Generalitat de Catalunya, amb un codi de homologació. 

 

 
Com a òrgan de planificació i coordinació de les actuacions de la Generalitat de Catalunya que 
s’efectuen en aquesta matèria, l’any 2004, i mitjançant el Decret 447/2004, de 30 de novembre, 
es va crear la Comissió Interdepartamental en Matèria de Plaguicides i Biocides, adscrita al 
DAR, concretament a la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries. 
 
Que pretenem amb aquests curs: 

• Conèixer els tipus de plagues més freqüents i els diferents mètodes i sistemes de 
control. 

• Conèixer les principals zoonosis existents i el tipus de plaguès que les transmet. 
• Identificar i registrar els diferents productes zoosanitaris que pots aplicar als animals i al 

seu entorn. 
• Conèixer el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides (ROESB), quina és la seva 

finalitat i qui té l'obligació d'estar-hi inscrit. 
• Saber elaborar i aplicar un programa correcte de bioseguretat i higiene a l'explotació. 
• L’ús adequat de les eines i o EPI’S necessaris per la corresponent aplicació dels biocides  

El curs continguts: 

• MÒDUL 1: PLAGUES I MALALTIES DE ENTORN RAMADER 
• MÒDUL 2: PRODUCTES SANITARIS US RAMADER. 
• MÒDUL 3: BIOSEGURETAT EN EL TRANSPORT I MAQUINÀRIA D’APLICACIÓ BIOCIDES 
• MÒDUL 4: SALUT I PROTECCIÓ PERSONAL. 
• MÒDUL 5: ASPECTES NORMATIUS I MEDIAMBIENTALS 
• MÒDUL 6: PRÀCTIQUES I EXAMEN FINAL 

Aquest curs és farà a “Ajuntament de L’Esquirol”.  Inici del curs:  24/03/2015 AL 31/04/2015  

El seu horari serà de les 19:00 a les 21:30.                                         COST DEL CURS 75€ 
(Hi ha inclòs el cost de l’examen i les taxes que a dia d’avui s’han de pagar prèviament per tal de 
poder homologar un curs a la Generalitat de Catalunya, a més el material imprès).  
SUBVENCIONAT DEL TOT EL CURS: Si teniu empresa i personal amb nomina,és pot gestionar 
mitjançant FTFE. Cost de la Gestió 120€.   Informació fcodinac@gmail.com o 646594607 

 


