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CONSELLERÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL

Resolución do 20 de xuño de 2005, da
Secretaría Xeral da Consellería de Política
Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural,
pola que se convocan trinta e catro cursos
de aplicador/manipulador de produtos fito-
sanitarios para agricultores, en colabora-
ción coas organizacións profesionais agra-
rias.

A Orde do 30 de xullo de 1997, conxunta das
consellerías de Agricultura, Gandaría e Montes e
de Sanidade e Servizos Sociais, pola que se establece
na Comunidade Autónoma de Galicia a normativa
reguladora para a homologación de cursos de for-
mación para realizar tratamentos con produtos fito-
sanitarios, así como para a obtención do carné de
aplicador/manipulador deste produtos, establece no
seu artigo 9 a obrigatoriedade de que o organismo
oficial responsable publique no Diario Oficial de
Galicia a información correspondente a cada curso
que vaia celebrar.

A finalidade principal destes cursos é conseguir
unha formación adecuada para os agricultores que
realicen tratamentos na súa explotación sen empre-
gar persoal auxiliar, con produtos fitosanitarios de
categorías toxicolóxicas nociva ou tóxica, co obxecto
de que poidan obter o carné de aplicador/manipu-
lador destes productos, de nivel básico, que os capa-
cite para exerceren a actividade a nivel autonómico
e estatal.

En consecuencia, anúnciase a convocatoria de trin-
ta e catro cursos de aplicador/manipulador de pra-
guicidas que terán lugar de acordo coas seguintes
bases:

1. Clase de cursos que se van impartir:
Cursos de aplicador/manipulador de produtos fito-

sanitarios. Nivel básico.
2. Datos do centro organizador:
O organizador será o Centro de Formación, Inves-

tigación e Tecnoloxía Agraria de Galicia, en cola-
boración coas organizacións profesionais agrarias.

3. Obxectivos dos cursos:
Que os agricultores que produzan alimentos para

consumo propio ou para a venda efectúen correc-
tamente os tratamentos con praguicidas para poder
garantir así que se gardan os prazos de seguridade
obrigatorios para cada praguicida e se cumpre coas
exixencias legais en vigor en canto a límites de
residuos.

Que o aplicador utilice o equipamento de protec-
ción adecuado para evitar os posibles danos á súa
saúde e á doutras persoas.

Que o aplicador coñeza os primeiros auxilios que
se deben prestar en caso de que se produza unha
intoxicación con praguicidas.

Que as técnicas de aplicación dos praguicidas se
realicen de forma que se impida a posible conta-
minación do ambiente.

4. Destinatarios:
a) Destinatarios: agricultores que realicen trata-

mentos na Comunidade Autónoma de Galicia con
produtos fitosanitarios.

b) Número de prazas: o número de alumnos que
poderá participar por curso será de 30 como máximo.

Criterios de selección: o solicitante deberá ter,
cando menos, 18 anos, e as solicitudes seleccio-
naranse tendo en conta a súa orde de presentación
en calquera das oficinas previstas no artigo 38 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

5. Realización:
Os lugares e datas de celebración dos trinta e catro

cursos son os que figuran como anexo III desta
resolución.

Duración e horario:
-Duración de cada curso: 21 horas lectivas dis-

tribuídas en 13 horas de clases teóricas e 8 de clases
prácticas.

-O horario de cada curso será de 15.30 horas a
19.30 horas de luns a xoves e de 9.00 a 14.00 horas
do venres.

Os coordinadores de cada curso poderán modificar
o horario ou ben os días se fose necesario.

6. Programa:
Os temarios que se impartirán son os que figuran

no anexo II.
7. Coordinación técnica do curso:
De acordo coa facultade conferida no artigo 10

da Orde do 30 de xullo de 1997, a coordinación
do curso será realizada a través do Centro de For-
mación, Investigación e Tecnoloxía Agraria de
Galicia.

8. Solicitudes e inscrición:
a) Documentación: quen desexe participar neste

curso deberá presentar cuberta a solicitude que figu-
ra como anexo I, xunto cunha fotocopia do DNI,
documento de ingreso das taxas de inscrición polo
importe de 8,12 euros e dúas fotos tamaño carné
dentro dun sobre pechado e rotulado co nome, ape-
lidos e DNI do interesado.

A documentación sinalada anteriormente presen-
tarase nos rexistros xerais da Consellería de Política
Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural das 9.00
ás 14.00 horas, ou en calquera das oficinas previstas
no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común.

O prazo de presentación de instancias permane-
cerá aberto ata 20 días naturais antes do inicio do
curso.

b) Admisión: a relación de solicitantes admitidos
exporase no taboleiro de anuncios do organismo con-
vocante e da entidade colaboradora, no prazo de
10 días naturais, contados a partir do seguinte ao
da finalización do prazo sinalado para a inscrición.

9. Superación do curso.
O alumno debe asistir a todas as sesións e superar

a proba que avalíe os coñecementos adquiridos.
Unha vez superada a proba, o Centro de Formación,
Investigación e Tecnoloxía Agraria de Galicia envia-
rá á organización profesional agraria colaboradora
os certificados e os carnés de aplicador/manipulador
de produtos fitosanitarios de nivel básico dos alum-
nos aptos, único documento válido para poder exer-
cer a actividade e para os efectos de inspección
por parte dos organismos oficiais correspondentes.

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2005.
José Antonio Álvarez Vidal

Secretario xeral da Consellería de Política
Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural
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ANEXO II

Programa do curso de aplicador/manipulador de pro-
dutos fitosanitarios. Nivel básico.

1. Praguicidas: descrición e xeneralidades.

2. Riscos derivados da utilización dos praguicidas.

3. Perigosidade dos praguicidas para a saúde.
Intoxicacións.

4. Práctica da protección fitosanitaria. Relación tra-
ballo-saúde, primeiros auxilios en caso de intoxi-
cación.

5. Medidas preventivas e protectoras para evitar o
risco de uso de praguicidas.

6. Boa práctica fitosanitaria. Protección do ambiente
e normas legais.

7. Exercicios prácticos.

8. Proba de avaliación.

Mínimo de horas lectivas: 21.

ANEXO III

Cursos de aplicador/manipulador de produtos fito-
sanitarios. Nivel básico.

PROVINCIA LUGARES DATAS CÓDIGO DE
CURSO

CURTIS 7-11 NOVEMBRO S.01.05

MELIDE 14-18 NOVEMBRO S.02.05

MOECHE 26-30 SETEMBRO S.03.05

MUXÍA 17-21 OUTUBRO S.04.05

OROSO 24-28 NOVEMBRO S.05.05

A CORUÑA ORTIGUEIRA 26-30 SETEMBRO S.06.05

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

17-21 OUTUBRO S.07.05

TORDOIA 7-11 NOVEMBRO S.08.05

TRAZO 3-7 OUTUBRO S.09.05

TRAZO 14-18 NOVEMBRO S.10.05

VIMIANZO 3-7 OUTUBRO S.11.05

BALEIRA 14-18 NOVEMBRO S.12.05

BARALLA 7-11 NOVEMBRO S.13.05

CARBALLEDO 19-23 SETEMBRO S.14.05

CERVANTES 7-10 NOVEMBRO S.15.05

CHANTADA 26-30 SETEMBRO S.16.05

LUGO GUNTÍN 17-21 OUTUBRO S.17.05

MEIRA 14-18 NOVEMBRO S.18.05

O PÁRAMO 12-16 DECEMBRO S.19.05

O SAVIÑAO 26-30 SETEMBRO S.20.05

OUTEIRO DE REI 17-21 OUTUBRO S.21.05

PALAS DE REI 7-11 NOVEMBRO S.22.05

PORTOMARÍN 24-28 OUTUBRO S.23.05

TABOADA 19-23 SETEMBRO S.24.05

A VEIGA 24-28 OUTUBRO S.25.05

OURENSE RIBADAVIA 7-11 NOVEMBRO S.26.05

RUBIÁ 14-18 NOVEMBRO S.27.05

VILAMARTÍN 14-18 NOVEMBRO S.28.05

PROVINCIA LUGARES DATAS CÓDIGO DE
CURSO

MÉIXOME-LALÍN 14-18 NOVEMBRO S.29.05

MOSTEIRO-MEIS 24-28 OUTUBRO S.30.05

PONTEVEDRA NOALLA-SANXENXO 7-11 NOVEMBRO S.31.05

RIBADUMIA 7-11 NOVEMBRO S.32.05

RODEIRO 24-28 OUTUBRO S.33.05

VILATUXE-LALÍN 14-18 NOVEMBRO S.34.05

CONSELLERÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E ADMINISTRACIÓN
LOCAL

Decreto 173/2005, do 16 de xuño, polo que
se aproba a agrupación voluntaria dos con-
cellos de Porqueira e Os Blancos, da pro-
vincia de Ourense, para o sostemento en
común da praza de Secretaría-Intervención.

Os concellos de Porqueira e Os Blancos, en sesións
plenarias celebradas os días vinte e sete de agosto
e dous de decembro de dous mil catro, respecti-
vamente, acordaron aprobar definitivamente a agru-
pación dos ditos concellos para o sostemento en
común da praza de Secretaría-Intervención e, en con-
secuencia, elevar o expediente á Xunta de Galicia
para a súa aprobación.

Os concellos de Porqueira e Os Blancos atópanse
nunha situación de constante e permanente perda
de habitantes, o que provoca, ademais dunha regre-
sión demográfica de graves consecuencias, unha
diminución na súa capacidade financeira, ao ser a
poboación un elemento básico para participar nos
ingresos procedentes das administracións públicas.

Do mesmo xeito, o cadro de persoal atópase sobre-
dimensionado nos dous concellos, polo que a agru-
pación constitúe unha medida de aforro económico
sen a máis mínima perda de capacidade na xestión
administrativa.

No expediente seguíronse os trámites previstos na
normativa de aplicación: artigos 2 e 3 e disposición
adicional segunda do Real decreto 1732/1994, do
29 de xullo, e 165 e seguintes da Lei 5/1997, do
22 de xullo, de Administración local de Galicia.

Consta o informe favorable da Deputación Pro-
vincial de Ourense, e da delegación do Goberno en
Galicia, segundo o disposto no artigo 167.c) da
Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local
de Galicia.

A competencia para a aprobación da agrupación
correspóndelle á Xunta de Galicia, por proposta da
consellería competente en materia de réxime local,
segundo dispón o artigo 3.b) do Real decre-
to 1732/1994, e no artigo 167 da Lei 5/1997, do
22 de xullo, de Administración local de Galicia.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Xus-
tiza, Interior e Administración Local, logo de deli-


