Expedició i validesa del carnet
La sol·licitud d’expedició del
carnet pot ser tramitada per
la persona interessada o per
l’entitat de formació, en un
termini inferior a 2 mesos des
de l’acabament del curs,
d’acord amb el model que
estableix l’annex 4 del Decret.
La novetat més important del Decret és que no exigeix cap certificat
mèdic. Exigeix, en canvi, una declaració jurada de no tenir cap incapacitat laboral permanent que impedeixi fer feina amb productes fitosanitaris.
El termini màxim per resoldre la sol·licitud i expedir el carnet és de
3 mesos des del registre de la sol·licitud.
El carnet és vàlid en tot l’àmbit nacional, i té una validesa de 10 anys
a partir de la data d’expedició.

Renovació i caducitat dels carnets
Tal com estableix la disposició transitòria tercera del Decret, els
carnets expedits en virtut de l’Ordre de 8 de març de 1994 mantenen
la validesa fins a la data de caducitat que indiquin, data a partir de la
qual s’han de renovar amb la formació complementària.
La sol·licitud de renovació del carnet es troba a l'annex 5 del Decret.
A continuació, s’exposa un esquema dels supòsits en què es pot
trobar un usuari a l’hora de renovar el carnet:
A. Període de renovació
Període per renovar els carnets emesos abans de l’entrada en vigor del Reial decret 1311/2012.
S’ha d’adjuntar a la sol·licitud la documentació que acredita la formació complementària.
B. Període de gràcia
Període per expedir carnets corresponents o carnets que ja han caducat. Quan expira el
termini de validesa del carnet, la persona titular es dóna de baixa, d’ofici, de la base de dades.
Durant aquest termini s’admet la formació complementària o el curs pont, si s’escau, per
expedir el nou carnet.
C. Període de reinici
Període en què no s’admet la formació complementària per expedir el carnet. Cal cursar la
formació inicial.
Data de
Data de caducitat del carnet,
començament
fi de termini de renovació i
del termini de
baixa de la base de dades
renovació
(en cas de no renovació)

A
12 mesos abans

B

C

12 mesos després

Exemple: un carnet expedit el 20/8/2008 caduca el 19/8/2018. Per això el
19/8/2017 comença el període de renovació esmentat a la figura anterior.

Preguntes més freqüents
A partir del 26 de novembre de 2015, puc comprar productes fitosanitaris d’ús professional?
Sí, sempre que tingui com a mínim el carnet d’usuari professional
de productes fitosanitaris de nivell bàsic. Si no, puc comprar
productes fitosanitaris d’ús domèstic.
Què he de fer per inscriure’m en el Registre oficial de productors i
operadors de mitjans de defensa fitosanitària?
En expedir el carnet es fa la inscripció d’ofici en el Registre oficial
de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària
(ROPO), en la Secció IV, d’usuaris professionals. Per tant, no cal
fer cap tràmit addicional.
En el cas de treballar per a terceres persones, és a dir, fer treballs
agrícoles o de jardineria com a autònom o com a empresa, cal
inscriure’s a més en la Secció II del ROPO, d’entitats de tractaments. Aquest tràmit no és d’ofici; per tant, l’ha de sol·licitar la
persona interessada.
Què he de fer si he perdut el carnet o me l’han robat?
He de sol·licitar un duplicat del carnet d’acord amb el model de
sol·licitud normalitzat.
Com puc obtenir més informació?
En el web sanitatvegetal.caib.es es pot trobar tota la informació
dels cursos: normativa, entitats de formació designades per a
cada nivell, calendari dels cursos, models de sol·licituds i comunicacions, etc.
També sol·licitant-la per correu electrònic a
sanitatvegetal@dgagric.caib.es
o bé al telèfon 971 17 66 66, ext. 87326.
Quin és el preu de cada curs?
La Conselleria no disposa d'aquesta informació ja que són les
entitats de formació les que regulen aquests aspectes. És per
això, que els interessats s'han de posar en contacte amb les
entitats designades esmentades amb antelació.

La formació d’usuaris
professionals i de venedors
de productes ﬁtosanitaris

Qui ha de fer la formació?
Quin nivell de capacitació es necessita?
a) Bàsic (B): el personal auxiliar de tractaments terrestres i aeris, inclosos els
no agrícoles, i els agricultors que els apliquen a l’explotació pròpia sense utilitzar
personal auxiliar fent servir productes fitosanitaris que no siguin gasos tòxics,
molt tòxics o mortals, ni en generin. També el personal auxiliar de la distribució
que manipuli productes fitosanitaris.
b) Qualificat (Q): els usuaris professionals responsables dels tractaments
terrestres, inclosos els no agrícoles, i els agricultors que apliquin tractaments
utilitzant personal auxiliar. També per al personal que intervingui directament
en la venda de productes fitosanitaris d’ús professional, capacitat per proporcionar la informació adequada sobre l’ús, els riscos i les instruccions per mitigar
aquests riscos. El nivell qualificat no atorga capacitació per aplicar tractaments
que requereixin els nivells de fumigador o de pilot aplicador, especificats en les
lletres c i d.

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia (DGAR) ha de designar
mitjançant una resolució les entitats de formació per a cada un dels
nivells de formació establerts. El model de sol·licitud i la documentació es troben en l’annex 2, i l’article 8 del Decret.
Un cop designada l’entitat de formació, aquesta ha de comunicar a la
DGAR cadascuna de les edicions dels cursos de formació per a la
capacitació d’usuaris professionals de productes fitosanitaris que
impartirà, segons el model que recull l’annex 3 del Decret.

Per a equivalències directes amb tots els nivells de capacitació, podeu
consultar l'article 6.2. del Decret.

Tipus i sistemes de formació
Tipus
1.Inicial: B, Q, F, Pa i Cp1
2.Complementària2: B, Q, F i Pa

Sistemes
1. Presencial
2. Semipresencial
3. En línia

Curs pont entre el nivell bàsic i el qualificat.
Per renovar els carnets emesos abans de l’entrada en vigor del Reial decret
1311/2012, la persona titular ha d’assistir als cursos de formació complementària.

1
2

Les proves d’aptitud han d’avaluar els coneixements teòrics i pràctics
adquirits a cada curs. Consisteixen en un test d’avaluació que ha de
tenir, com a mínim, les preguntes següents:

Nivell

Termini miním de comunicació de cursos d’1 mes: per a modificacions 10 dies
hàbils i amb mitjans electrònics 5 dies hàbils.

Basic

Podeu consultar el calendari de cursos i les entitats designades per la
DGAR a la web de Sanitat Vegetal (sanitatvegetal.caib.es), en l’apartat
Carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris.

(inicial i
complementària)

Requisits dels cursos

i Curs Pont

Nivell

Tipus de formació

Teoria

Pràctica
a l’aula

Pràctica
al camp

Total

Bàsic

Inicial

16

6/71

2/3

25

Complementària

5

1

1

7

Qualificat

Inicial

42

10/142

4/8

60

Complementària

9

2

1

12

Inicial

16

6

3

25
7

Fumigador

1
2

Complementària

5

1

1

Pilot

Inicial

70

16

4

90

aplicador

Complementària

25

3

2

30

Curs pont

Inicial

23

9

3

35

Pràctica a l’aula + pràctica al camp ≥ 9 h
Pràctica a l’aula + pràctica al camp ≥ 18 h

El nombre màxim d’assistents a cada curs és de 30 alumnes. La resta de requisits
dels cursos en línia i semipresencials es defineixen en l’article 11 del Decret.

Nombre
respostes Respostes
preguntes1 alternatives

Nombre Puntuació Nombre Nombre
Nombre
d’errors
mínima
de
de
de
que resten per a la preguntes preguntes preguntes
1 punt qualificació sobre
sobre
sobre
d’apte etiquetatge pictogrames dosis 2

30

3

2

15

4

4

2

40

4

3

20

5

5

4

30

4

3

15

ND3

ND3

ND3

ND3

ND3

ND3

ND3

ND3

ND3

ND3

Qualificat

(inicial i
complementària)

Fumigador

El nombre mínim d’hores dels cursos és:

c) Fumigador (F): el personal que apliqui tractaments amb productes
fitosanitaris que siguin gasos classificats com a tòxics, molt tòxics o mortals, o
que en generin. Per obtenir aquest carnet és necessari haver adquirit el carnet
del nivell bàsic o qualificat, segons el que especifiquen les lletres a i b.
d) Pilot aplicador (Pa): el personal que apliqui tractaments fitosanitaris
mitjançant aeronaus, sens perjudici del compliment de la normativa específica
que regula la concessió de llicències en l’àmbit de la navegació aèria.

Per a l’admissió a les proves d’avaluació és necessari haver assistit, com
a mínim, al 80% de les hores lectives dels cursos de formació inicial i al
100% de les hores lectives dels cursos de formació complementària, i
també a les pràctiques de camp.

un
te
s

A continuació es detallen els aspectes més importants del Decret
50/2016:

Proves d’aptitud

Designació d’entitats de formació
i comunicació de cursos

Pr
eg

Inicialment la formació dels usuaris professionals i venedors de
productes fitosanitaris a les Illes Balears va ser regulada mitjançant
l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 13 de juny de 2001 i les
modificacions posteriors. Amb la publicació del Reial decret
1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació
per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, va ser
necessària una nova regulació a les Illes Balears d’aquesta matèria, i
consegüentment es va aprovar el Decret 50/2016, de 29 de juliol, de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, pel qual es regula la
formació dels usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris per a l’obtenció dels carnets dels diferents nivells de capacitació a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

(inicial i
complementària)

Pilor aplicador
(inicial i
complementària)

1
Hi ha d’haver almenys una pregunta per unitat didàctica especificada en
l’annex 1 del Decret.
2
Per obtenir la qualificació d’apte s’ha de contestar correctament almenys el
50% de les preguntes sobre càlcul de dosi. Les preguntes sobre càlcul de dosi per
al nivell bàsic han de ser per estimació directa, i per a la resta de nivells, de
manera indirecta.
3
ND: No definits en el Decret. S’aplica el que estableix el Document per a
l’harmonització dels sistemes de formació del MAGRAMA.

Recuperacions: Els alumnes declarats no aptes poden optar a una o dues
avaluacions més per aprovar l'examen, segons el nivell de capacitació, tal com
estableix l'article 14 del Decret.

