
MAGATZEM DE PRODUCTES FITOSANITARIS 
 

1. Es guardaran els productes fitosanitaris en un lloc destinat específicament a aquest ús, un espai fresc i 
ventilat, protegit de temperatures extremes, i amb terra impermeable. En aquest espai únicament s’hi 
guardaran productes fitosanitaris i es trobarà separat d’espais habitats. 
 

2. Tancar amb clau la porta d'entrada per tal d'evitar l'accés als nens, persones no capacitades per al seu 
ús, o animals. Es recomana destinar un armari o similar tancat amb pany. 
 

3. El magatzem ha d’estar correctament senyalitzat amb els cartells indicatius a la vista: 1.Cartell risc 
d’intoxicació, 2. Cartell no fumar i 3. Cartell recomanacions en cas d’accidents i telèfons d’emergència. 
 

4. Mantenir sempre els productes en envasos originals, amb l’etiqueta original, ben tancats i lluny de 
menjars i begudes; prendre mesures per a evitar trencaments o vessaments i es recomana col·locar una 
cubeta sota dels productes líquids. 
 

5. No menjar ni fumar, ni permetre que altres persones fumin o mengin al magatzem. 
 

6. No col·locar mai els productes a terra, posar-los sobre estants i separats per tipus de productes: 
insecticides, fungicides, herbicides... Dintre de cada grup, mantenir-los separats en funció de la seva 
toxicitat, els sòlids separats en estants per sobre dels líquids. Cal separar productes tòxics de productes 
corrosius i els inflamables de la resta, en especial dels comburents. Els adobs es recomana guardar-los 
sobre palets de forma separada. 
 

7. Disposar d'un equip de protecció personal en un armari tancat fora del magatzem, i es recomana 
disposar d’una presa d'aigua a prop per netejar-se. 
 

8. Es recomana tenir almenys un extintor al magatzem. 
 

9. Es disposarà de material absorbent i utensilis per a la recollida de possibles vessaments, els quals han 
de ser d'ús exclusiu per aquesta activitat. (Pala i cubell amb serradures o arena). 
 

10. Cal que hi hagi il·luminació, natural o artificial, i la instal·lació elèctrica, en cas que n’hi hagi, ha de 
complir els requisits del Reglament de baixa tensió. 
 

11. Cal disposar d’una farmaciola equipada per a primeres cures i anar reponent els productes caducats.  
 

12. Recordar que és recomanable tenir al magatzem la mínima quantitat possible de producte, i utilitzar 
sempre, en primer lloc, els més antics. Per major facilitat es farà un llistat de l'estoc dels productes i la 
data de la seva compra.  
 

13. Els productes caducats, obsolets i/o eliminats del Registre i els envasos malmesos, buits o les restes 
de vessaments accidentals es guardaran en un contenidor amb bossa de plàstic i s’entregaran 
periòdicament a un gestor autoritzat (Punt SIGFITO o similar) guardant els albarans d’entrega. 
 

14. Demanar a l'establiment de venda habitual la fitxa de seguretat dels productes que es comprin, per 
tenir un major coneixement dels perills i precaucions a tenir en compte. 

 

 


