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Què diu l’ordre sobre laQuè diu l’ordre sobre laQuè diu l ordre sobre la Què diu l ordre sobre la 
formació?formació?

L’Objecte de l’ordre és:

1 - Establir els nivells de capacitació que han de tenir les1. Establir els nivells de capacitació que han de tenir les 
persones que desenvolupen activitats relacionades amb la 
manipulació i utilització de productes fitosanitaris d’ús 
professional dins l'àmbit territorial de Catalunya fixar elprofessional dins l àmbit territorial de Catalunya, fixar el 
contingut dels cursos per assolir aquests nivells de 
capacitació i establir els procediments per aconseguir-los

2.- Establir el nivell de capacitació que han de tenir les 
persones que desenvolupen activitats relacionades amb la 
manipulació i utilització de productes biocides d’ús ramader
dins l'àmbit territorial de Catalunya, fixar el contingut dels 
cursos per assolir aquests nivells de capacitació i establir els p q p
procediments per aconseguir-los



Nivells de capacitacióNivells de capacitacióNivells de capacitació Nivells de capacitació 
FITOSANITARIS i BIOCIDESFITOSANITARIS i BIOCIDES

Per PRODUCTES FITOSANITARIS, queden en , q
només quatre nivells:

Bà i- Bàsic
- Qualificat
- Fumigador- Fumigador
- Pilot aplicador

Per BIOCIDES, només hi ha un nivell:

Bà i- Bàsic



Qui haurà de tenir el nivell BÀSICQui haurà de tenir el nivell BÀSICQui haurà de tenir el nivell BÀSIC Qui haurà de tenir el nivell BÀSIC 
en FITOSANITARISen FITOSANITARIS??

• Els agricultors que facin tractaments en la pròpia 
explotació i que no disposin de personal auxiliar i 
emprin PF que no siguin o no generin gasos tòxics 
o molt tòxicso molt tòxics

El l ili d t t t t t i• El personal auxiliar de tractaments terrestres i 
aeris incloent els no agrícoles

• El personal auxiliar de la distribució que manipuli 
PFPF



Qui haurà de tenir el nivellQui haurà de tenir el nivellQui haurà de tenir el nivell Qui haurà de tenir el nivell 
QUALIFICAT en FITOSANITARISQUALIFICAT en FITOSANITARIS??
• Els usuaris professionals responsables dels tractaments 

terrestres, inclosos els no agrícoles
• Els agricultors que facin tractaments emprant personal auxiliar
• El personal que intervingui directament en la venda de PF d’ús 

f i l l l h à d i l i f ióprofessional el qual haurà de proporcionar la informació 
adequada sobre la seva utilització, els riscos per la salut i el 
medi ambient i les instruccions per mitigar aquests riscosp g q

• Els responsables de les empreses i altres entitats dedicades a 
l'aplicació de PF

• Els responsables tècnics de les empreses i explotacions 
agràries que apliquin PF
Els aplicadors de PF a tercers• Els aplicadors de PF a tercers



Qui haurà de tenir el nivellQui haurà de tenir el nivellQui haurà de tenir el nivell Qui haurà de tenir el nivell 
FUMIGADOR en FITOSANITARISFUMIGADOR en FITOSANITARIS??

• Els aplicadors que realitzin tractaments amb PF 
que siguin gasos classificats com tòxics o molt 
ò i i d’ ltòxics, o que generin gasos d’aquesta naturalesa

• Aquestes persones hauran d’acreditar prèviament 
el nivell bàsic o qualificat



Qui haurà de tenir el nivell de Qui haurà de tenir el nivell de 
PILOT APLICADOR en PILOT APLICADOR en 

FITOSANITARISFITOSANITARIS??FITOSANITARISFITOSANITARIS??

• Les persones que estan en possessió del títol i la 
llicència de pilot comercial d'avió o helicòpter, i 
realitzen tractaments fitosanitaris des de o 

itj tmitjançant aeronaus



Qui haurà de tenir el nivell BÀSICQui haurà de tenir el nivell BÀSICQui haurà de tenir el nivell BÀSIC Qui haurà de tenir el nivell BÀSIC 
en BIOCIDESen BIOCIDES??

• Els usuaris de biocides d’ús professional i 
d l ò i l t ió d iramader en la seva pròpia explotació ramadera, i 

el personal que hi treballa

• Queden fora de l’àmbit d’aquesta Ordre els serveis 
biocides que realitzin tractaments per a tercers, q p
amb caràcter corporatiu o en instal·lacions fixes, 
com l’aplicació de productes autoritzats per a ús 
per personal especialitzat que es regiran per allòper personal especialitzat, que es regiran per allò 
establert pel Reial decret 830/2010



CURSOS DE FORMACIÓCURSOS DE FORMACIÓ
• Els cursos de formació els podrà organitzar directament l’SFA, 

així com les universitats, els centres docents, les organitzacions 
professionals agràries i altres entitatsprofessionals agràries i altres entitats

• Per als cursos que no siguin realitzats directament per l’SFA, 
caldrà  homologació prèvia dels organismes, institucions o 

tit t l l i f i t bé l’h l ió d l dif tentitats que els vulguin fer, i també l’homologació dels diferents 
cursos que es vulguin realitzar

• L'homologació es farà segons el procediment descrit en l’Ordre g g p
corresponent

• En la petició d'homologació dels cursos d'aplicadors i 
manipuladors de PF de nivell bàsic i qualificat caldrà concretar elmanipuladors de PF de nivell bàsic i qualificat caldrà concretar el 
cultiu o grup de cultius al qual va dirigit el curs, als quals s'haurà 
d'adaptar el programa i les pràctiques de maquinària obligatòries

• En totes les accions formatives es realitzaran per part de l’SFA 
proves d'avaluació dels coneixements adquirits pels alumnes  



ACREDITACIÓ DE LA CAPACITACIÓACREDITACIÓ DE LA CAPACITACIÓ

• La capacitació corresponent a tots els nivells descrits, s'entendrà 
assolida amb el certificat d’aprofitament del curs de formació 

• Hi ha una colla d’exempcions descrites en l’Ordre per als nivells 
bàsic i qualificat de PF, i també per al nivell bàsic de biocides 

• El DAAM mantindrà actualitzada en la seu electrònica corporativaEl DAAM mantindrà actualitzada en la seu electrònica corporativa 
www.gencat.cat la relació dels nous ensenyaments que puguin ser 
equiparables als nivells de capacitació bàsic o qualificat en relació 
amb els PF i bàsic en relació amb els biocides d’ús ramaderamb els PF i bàsic en relació amb els biocides d’ús ramader

• El DAAM vetllarà per mantenir de forma permanentment 
actualitzada els coneixements dels agricultors en l’aplicació i 
manipulació dels PF i dels biocides d’ús ramader a través de la seu 
electrònica corporativa www.gencat.cat , o per qualsevol altre mitjà 
que es consideri oportúq p



DISPOSICIONS TRANSITÒRIESDISPOSICIONS TRANSITÒRIES

• Els actuals carnets de nivell especial expedits als aplicadors 
professionals i demés personal d'empreses de serveis que apliquin 
PF tò i lt tò i i i iPF tòxics o molt tòxics que siguin o generin gasos, per a 
cadascuna de les modalitats d'aplicació específiques vigents fins 
ara: bromur de metil i altres fumigants per a la desinfecció de sòls, 
fosfur d'alumini i magnesi per al control dels micromamífers del 
sòl, i fumigador de productes, locals i contenidors, seran vàlids 
fins al 26 de novembre de 2015

• Els carnets expedits d’acord amb l’ordre ARP/455/2006, de 22 de 
t b d i ll bà i lifi t f i d i il t li dsetembre, de nivell bàsic, qualificat, fumigador i pilot aplicador 

tindran una vigència fins a la data especificada en el carnet.
Passat aquest termini s’hauran de renovar d’acord amb el que q q
determinarà l’Ordre



DISPOSICIÓ DEROGATÒRIADISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

• Es deroga l’Ordre ARP/455/2006 de 22 de setembreEs deroga l Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, 
per la qual es regula la formació de les persones que 
realitzen activitats relacionades amb la utilització de 
PF

• Es deroga l’Ordre AAR/62/2008, per la qual es 
prorroga el termini que estableix l’Ordre 
ARP/455/2006 d 22 d t bARP/455/2006, de 22 de setembre



DURADA MÍNIMA DELS CURSOSDURADA MÍNIMA DELS CURSOS
• CURSOS DE PRODUCTES FITOSANITARIS:

• Curs pel nivell de capacitació bàsic (mínim de 25 hores)
• Curs pel nivell de capacitació qualificat (mínim de 60 hores)
• Curs de nivell qualificat de fumigador (mínim de 25 hores)• Curs de nivell qualificat de fumigador (mínim de 25 hores)
• Curs de nivell pilot aplicador (mínim de 90 hores)

• CURSOS DE BIOCIDES:

• Curs de capacitació per a l’aplicació de biocides d’ús ramader• Curs de capacitació per a l’aplicació de biocides d’ús ramader 
per personal professional (mínim de 25 hores), amb dos 
mòduls:

– Mòdul A (mínim de 15 hores)
– Mòdul B (mínim de 10 hores)



Moltes gràcies per la vostra atencióg


