Curs de manipuladors i aplicadors de productes
fitosanitaris. Nivell Qualificat
Mercabarna Flor. Novembre de 2016 – gener de 2017
PRESENTACIÓ
El curs està dissenyat per donar resposta als professionals
El curs està dissenyat
per fitosanitaris.
donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a
manipuladors
de productes
obtenir el nivell qualificat de capacitació, com ara: els usuaris i les usuàries professionals responsables
dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles. Els agricultors i les agricultores que facin
tractaments emprant personal auxiliar. El personal que intervingui directament en la venda de
productes fitosanitaris d’ús professional, el qual ha de proporcionar la informació adequada sobre la
seva utilització, els riscos per a la salut i el medi ambient i les instruccions per mitigar aquests riscos.
Els i les responsables tècnics/iques de les empreses, entitats i explotacions agràries que apliquin
productes fitosanitaris. Els i les aplicadors/es de productes fitosanitaris a tercers.
L’objectiu del curs és complir el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de
mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal, pel qual es regula
la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes
fitosanitaris, i l’obtenció dels diferents carnets d’aplicadors i manipuladors de productes fitosanitaris.

DATES
Dilluns i dimecres des del 21 de novembre al 30 de gener (vegeu a sota
les dades concretes)
Durada
60 hores
COORDINACIÓ I INSCRIPCIONS
Sr. David Román, a/e: davidjuan.roman@gencat.cat
Cost d’inscripció: 97 €
Curs per a treballadors en actiu

LLOC DE REALITZACIÓ
Aula de Formació
Mercabarna-Flor
Carretera antiga de València, 1
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona

ORGANITZACIÓ
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca
i Alimentació

HORARI
Tardes: de 16 a 20 h
Dies 21, 23, 28 i 30 de
novembre, 12, 14, 19 i 21
de desembre, i 9, 11, 16,
18, 23, 25 i 30 de gener

CONTINGUTS
FONS EUROPEU
AGRÍCOLA DE
DESENVOLUPAMENT RURAL
EUROPA INVERTEIX
EN ZONES RURALS

PLA ANUAL
de formació agrària

