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Pla Anual de 
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Més informació: agricultura.gencat.cat 

Aquest curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a 

obtenir el nivell bàsic de capacitació com a agricultors que no disposin de personal auxiliar en 

l’explotació mateixa, personal auxiliar d’empreses i altres entitats dedicades a l’aplicació de productes 

fitosanitaris, personal auxiliar d’empreses i explotacions agràries que apliquin productes fitosanitaris i 

personal auxiliar dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris.  

  

L’objectiu del curs és complir el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de 

mitjans de defensa fitosanitària a Catalunya i les Agrupacions de Defensa Vegetal.  

  

L’assoliment del curs és imprescindible per sol·licitar el carnet de Nivell bàsic de manipulador i  

aplicador de productes fitosanitaris. 

Inscripcions 

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola de Agrària Forestal mitjançant 

el següent enllaç: 

https://goo.gl/forms/w4MElPurQIgdvbvg2 

Coordinadora: 

Mireia Oliva Estanyol 

a/e: mireia.oliva@gencat.cat 

Cost del curs:  

Dret d’inscripció: 32 € 

Dret d’examen: 20 € 

Realització 

Lloc:  

Aula de Formació del Mercat 

de la Flor i la Planta 

Ornamental de Catalunya 

C. de Beniamino Farina, 135 

Vilassar de Mar 

Calendari:  

Dimarts i dijous del 5 de març 

al 4 d’abril de 2019 

Horari:  

De 17:00 a 20:45 h 

Durada del curs:  

25 h 

Professorat 

Presentació i objectius 

Pol López, tècnic de l’Associació de Viveristes de Barcelona. 

Montse Matas, tècnica de l’ADV Maresme. 

Josep Riera, coordinador CHOC. 

https://goo.gl/forms/w4MElPurQIgdvbvg2
mailto:mireia.oliva@gencat.cat


Pla Anual de 

formació agrària 

1. Plagues dels cultius: classificació i descripció. 

2. Productes fitosanitaris: classificació i descripció. 

3. Riscos derivats de la utilització dels productes fitosanitaris per al medi ambient. 

4. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones. 

5. Mesures per a reduir els riscos sobre la salut. 

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, malalties i males herbes, incloent els mètodes alternatius. 

Tractaments fitosanitaris. Preparació, barreja i aplicació. 

9. Mètodes d’aplicació dels productes fitosanitaris. 

10. Equips d’aplicació: descripció i funcionament. 

11. Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips. 

12. Pràctiques d’aplicació de tractaments fitosanitaris. 

13. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals. 

14. Mètodes per a identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús. 

Infraccions, sancions i delictes. 
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