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Cursos 
en grup 

ceina 
Àrea: Medi ambient 

Curs d’ Aplicadors i manipuladors de productes fitosanitaris 

(nivell bàsic) 
Durada: 25 hores  

 
Descripció 

El carnet d'aplicador/a i manipulador/a de 
productes fitosanitaris és necessari per realitzar 
qualsevol activitat amb productes fitosanitaris 
d'ús professional relacionada amb la seva 
aplicació o manipulació. 

El carnet emès per qualsevol comunitat 

autònoma és vàlid per a tot el territori espanyol, 
per tant si es canvia de residència no cal 
demanar un nou carnet. 

 

Objectiu del curs  

Assolir els coneixements, habilitats i aptituds per 
obtenir el carnet d’aplicador i manipulador de 
productes fitosanitaris. 

 

A qui va dirigit? 

 Al personal auxiliar de tractaments terrestres 
i aeris incloent els no agrícoles. També a les 
persones que facin tractaments en la pròpia 
explotació agrícola, que no disposin de 
personal auxiliar i emprin productes 
fitosanitaris que no siguin o no generin gasos 
tòxics, molt tòxics o mortals. 

 Al personal auxiliar de la distribució que 

manipuli productes fitosanitaris. 

 

Horaris i dates 

Propera convocatòria: a consultar. 

 

 

 

 

Continguts del curs 

1. Plagues (inclou les malalties i les males 
herbes) dels cultius: classificació i descripció.  

2. Productes fitosanitaris: classificació i 

descripció.  

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

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

5. Mesures per reduir els riscos sobre la salut 

6. Pràctiques d’identificació i utilització d’EPI.  

7. Seqüència correcta durant el transport, 
emmagatzematge i manipulació dels 
productes fitosanitaris.  

8. Mètodes de control de plagues, malalties i 

males herbes incloent els mètodes 
alternatius.  

9. Mètodes d'aplicació de productes 
fitosanitaris.  

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.  

15. Guies de pràctiques correctes d’higiene. 
 

Preu 

A consultar. 

El curs pot bonificar-se si s’acompleixen les condicions 
establertes per la FUNDAE (només persones 
treballadores per compte aliè). 
 

Procés d’inscripció 

La persona queda inscrita a CEINA en el moment 
que facilita les seves dades personals i fa 
l’abonament íntegre del curs.  


