SANITAT VEGETAL

Carnet usuari professional de productes fitosanitaris

DES DE QUAN CAL EL CARNET?
A la Comunitat Valenciana, el carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris (abans carnet de manipulador de
plaguicides d’ús fitosanitari) és imprescindible per a fer tractaments fitosanitaris (insecticides, fungicides, herbicides, etc.)
des de l’any 1995,
1995 tal com establia el Decret 14/1995 i el posterior Decret 27/2007, del Consell.
QUINS NIVELLS TÉ EL CARNET I PER A QUÈ CAPACITEN?
Segons l’article 18 del RD 1311/2012, de 14 de setembre, s’establixen els carnets següents:
BÀSIC: capacita per a actuar com a personal auxiliar en els tractaments terrestres i aeris, incloent-hi els no agraris, i per a
fer tractaments en l'explotació pròpia sense emprar personal auxiliar. En tot cas, només es podran utilitzar productes
fitosanitaris que no siguen ni generen gasos tòxics, molt tòxics o mortals. També capacita per a actuar com a personal
auxiliar de la distribució.
QUALIFICAT: capacita per a actuar com a responsable dels tractaments terrestres, inclosos els no agraris, i per a realitzar
tractaments en l'explotació pròpia, emprant personal auxiliar i utilitzant només productes fitosanitaris que no siguen o no
generen gasos tòxics, molt tòxics o mortals. També capacita per a vendre directament productes fitosanitaris d’ús
professional.
FUMIGADOR: capacita per a aplicar productes fitosanitaris que siguen o generen gasos tòxics, molt tòxics o mortals. Els
aplicadors hauran de posseir, a més, el carnet de nivell bàsic o qualificat que els corresponga en cada cas per a l’exercici
de les seues activitats.
PILOT APLICADOR: capacita per a la realització de tractaments fitosanitaris aeris des de o per mitjà d’aeronaus, sense perjuí
del compliment de la normativa específica que regula la concessió de llicències en l’àmbit de la navegació aèria.
QUINS REQUISITS SÓN NECESSARIS PER A OBTINDRE EL CARNET?
a) Tindre l'edat laboral per a treballar amb estos productes: més de 18 anys.
b) No tindre concedida incapacitat laboral permanent que incloga no poder treballar amb estos productes: el sol·licitant
del carnet ha de declarar en la sol·licitud que no té concedida esta incapacitat.
c) Haver adquirit una formació sobre la matèria a través d’un curs de capacitació, o acreditar alguna de les titulacions
incloses en l’article 18.2 del Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, o una altra que normativament s’establisca. Les
persones que hagen de realitzar un curs de capacitació, per a obtindre el carnet per primera vegada han de realitzar un
curs de nivell bàsic, qualificat, fumigador o de pilot aplicador, i per a renovar-lo han de realitzar un curs de “renovació”, en
què s’actualitzaran els seus coneixements.
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http://www.ivia.gva.es/va/campus-ivia
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