Instruccions per presentar
els equips d’aplicació
de fitosanitaris a la inspecció

INSPECCIÓ TÈCNICA
D’EQUIPS D’APLICACIÓ
DE PRODUCTES FITOSANITARIS

No s’admetran màquines de tractaments que
presentin fuites de líquid o d’oli en els circuits,
ni les que no duguin elements de protecció a
la presa de força, la transmissió i els elements
mòbils.
Abans de la inspecció, s’ha de netejar la màquina
de tractaments per fora, a fi d’eliminar els residus
de productes, i per dins, especialment les parts
que durant l’aplicació estan en contacte
directe amb els productes fitosanitaris, desmuntar els broquets i les malles dels filtres i el tap
de buidatge.

Obligatòria per a totes les
màquines polvoritzadores

Els defectes o les disfuncions que es detectin abans
de la inspecció s’han de reparar prèviament.

Per a més informació,

Els broquets no han d’estar obstruïts ni desgastats.

podeu adreçar-vos a l’apartat

S’ha de comprovar l’estat de les malles dels filtres.

d’inspecció d’equips de

S’ha de comprovar que el manòmetre presenta
les divisions corresponents: 0,2 bar en l’interval
de 0 a 5 bar per a polvoritzadors per a conreus
baixos, i 1 bar en l’interval de 0 a 20 bar per a
fruiters.

tractaments de la pàgina web:
http://sanitatvegetal.caib.es

El dipòsit ha d’estar ple d’aigua si es tracta
d’atomitzadors o polvoritzadors, o bé mig ple si
es tracta de dipòsits amb mànegues i pistoles.
La màquina ha d’estar accionada preferiblement
pel tractor amb el qual treballa habitualment.
L’operador habitual de la màquina de tractament ha de ser present durant la inspecció.
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Abans de la inspecció, els equips han

EQUIPS QUE
S’HAN D’INSPECCIONAR

Polvoritzadors hidràulics (barres, pistoles, etc.)

d’estar inscrits en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Polvoritzadors hidropneumàtics (turboatomitzadors)
Polvoritzadors centrífugs
Empolsadores

EQUIPS D’INSPECCIÓ
PRIORITÀRIA

Tenen prioritat per sometre’s a la inspecció
1. ATRIA, ADV i associacions similars.
2. Empreses de treballs agraris.
3. Cooperatives agràries i altres agrupa		 cions d’agricultors.

Equips instal·lats en hivernacles o altres locals
Documentació per inscriure la màquina en el
ROMA
Sol·licitud
Certificat de característiques o declaració de
les característiques de la màquina (annex IV
del Reial decret 1013/2009)

tancats

Periodicitat
Els equips s’han d’inspeccionar almenys una
vegada abans del 26/11/2016.
Tots els equips nous adquirits després
del 10/12/2011 s’han d’inspeccionar una
vegada com a mínim dins els cinc primers

DNI del propietari o escriptures de la societat.

anys.

Número del bastidor de la màquina*.

Les inspeccions posteriors s’han de fer
com a màxim cada cinc anys, excepte als

*

Si la màquina no el porta de fàbrica la Conselleria n’hi assignarà un que el titular ha
d’encunyar al bastidor.

equips d’inspecció prioritària, que s’han
de fer com a màxim cada tres anys.
A partir de l’any 2020, les inspeccions s’han
de fer cada tres anys a tots els equips.

