CURS DE NIVELL BÀSIC D’USUARI PROFESSIONAL DE
PRODUCTES FITOSANITARIS.
OBJECTIUS I METODOLOGIA.
Segons el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc
d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, a partir del
26 de novembre de 2015, els usuaris professionals i venedors de productes
fitosanitaris han d’estar en possessió d’un carnet que acrediti coneixements
apropiats per exercir la seva activitat, segons els nivells de capacitació que estableix
l’article 18 i les matèries especificades per a cada nivell a l’annex IV de l’esmentat
Reial decret.
CONTINGUTS (25 h).
Els continguts que venen a l’Annex I del 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
Part A: Nivell bàsic.
1. Plagues dels cultius: classificació i descripció.
2. Productes fitosanitaris: classificació i descripció. Importància i contingut de
les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: classificació i etiquetatge.
Pictogrames, paraules d’advertència, frases de risc o indicacions de perill,
consells de prudència, símptomes d’intoxicació i recomanacions per a
l’usuari. Casos pràctics.
3. Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi
ambient. Mesures per reduir aquests riscos, incloent mesures d’emergència
en cas de contaminacions accidentals. Bones pràctiques ambientals en
relació amb la preservació dels recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna.
Protecció i mesures especials establertes a la Directiva marc de l’aigua
(Directiva 2000/60/CE). Eliminació d’envasos buits. Casos pràctics.
4. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones: Riscos
per al consumidor per residus de productes fitosanitaris. Manera d’evitarlos i mesures d’emergència en cas de contaminacions accidentals. Concepte
de seguretat alimentària.
Riscos per a la població en general.

Riscos per a l’aplicador: intoxicacions i altres efectes sobre la salut.
Pràctiques de primers auxilis.
Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d’accés per informar sobre
qualsevol incident o sospita d’incident.
5. Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d’exposició de l’operari.
Possibles riscos derivats de realitzar mescles de productes. Mesures
preventives i de protecció de l’aplicador. Equips de protecció individual.
6. Pràctiques d’identificació i utilització d’EPIs.
7. Seqüència correcta durant el transport, l’emmagatzematge i la manipulació
dels productes fitosanitaris.
8. Mètodes de control de plagues, incloent els mètodes alternatius.
Tractaments fitosanitaris. Preparació, mescla i aplicació.
9. Mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris. Factors a tenir en compte per
a una aplicació eficient i correcta.
10. Equips d’aplicació: descripció i funcionament.
11. Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.
12. Pràctiques d’aplicació de tractament fitosanitari.
13. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.
14. Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats
al seu ús. Infraccions, sancions i delictes.
15. Guies de pràctiques correctes d’higiene.
DESCRIPCIÓ DEL BENEFICIARI.
Tot el personal auxiliar de tractaments terrestres i aeris, incloent els no agrícoles, i
els agricultors que els realitzen a la mateixa explotació sense utilitzar personal
auxiliar fent servir productes fitosanitaris que no siguin ni generin gasos tòxics,
molt tòxics o mortals. També s’expedeixen per al personal auxiliar de la distribució
que manipuli productes fitosanitaris. Número d’alumnes estimats 18.
PROFESSORAT.
Bernat Barceló . Enginyer Tècnic agrícola.
Francisca Crespí Ramis. Diplomada en infermeria.

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ.
Mallorca:
18, 19, 20, 25 i 26 d’octubre de 2021 de 16:00 a 21:00 h
Lloc:
Teoria: Centre Bit Raiguer (C/ Selleters, nº 25. Inca)
Pràctiques: Centre Bit Raiguer (C/ Selleters, nº 25. Inca)

