QUI HA
DE TENIR
EL CARNET?
Totes les persones físiques que manipulen o apliquen
algun producte fitosanitari d’ús professional.

Tipus de carnet

Per a poder fer un
tractament fitosanitari:
Heu de tenir l’equip registrat al ROMA
o Cens corresponent i amb la
inspecció passada favorablement.
Heu de disposar de carnet
d’aplicador/a i manipulador/a
de productes fitosanitaris vigent.

Bàsic, Qualificat, Fumigador i Pilot aplicador.

Vigència i validesa del carnet

10 anys des de la data d'emissió. Després cal renovar.
Vàlid en tot el territori espanyol.

Si l’operari/ària no disposa del
carnet d’aplicador de productes
fitosanitaris o el té caducat, no pot
fer aplicacions fitosanitàries.

Per a més informació us podeu adreçar a:
Servei d’Ordenació Agrícola
Centre de Mecanització Agrària
Tel. 973 249846
Servei de Sanitat Vegetal
Tels. 93 4092090 / 972 454310 /
973 236412 / 977 250421/ 977 500174
agricultura.gencat.cat

Aplicació productes
fitosanitaris

CARNET
APLICADOR
PRODUCTES
FITOSANITARIS
Sol·licitar el carnet

El carnet s’ha de sol·licitar en la CCAA on es tingui el
domicili legal. Per obtenir-lo o renovar-lo cal dirigir-se a les
Seccions d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels SSTT, a les
Oficines Comarcals o a la Xarxa d’Oficines de Gestió
Empresarial, i omplir un imprès normalitzat. També es pot
fer telemàticament.

Acreditar la capacitació

Cal fer un curs de formació específic de diferent durada
segons el nivell de carnet sol·licitat (de 25 a 90 h). El
carnet es pot obtenir també amb convalidació d’altres
estudis.

Inscripció en el ROPO

Tots els usuaris professionals han d’estar inscrits en el
ROPO (Registro oficial de productores i operadores de
medios de defensa fitosanitarios). A Catalunya, l’obtenció
del carnet comporta la inscripció d’ofici en el ROPO.

COM
INSPECCIONO
EL MEU EQUIP?

Inscriure l’equip al ROMA
o al Cens corresponent

Els tràmits de la inscripció dels EAPF al Registre Oficial de
Maquinària Agrícola (ROMA) es poden fer als Serveis
Territorials d’Agricultura, a les Oficines Comarcals i
telemàticament. La inscripció d’equips que corresponguin
al Cens es fa als Serveis Territorials d’Agricultura.

Contactar amb una Estació
d’Inspecció Tècnica d’Equips
d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF).

Les estacions ITEAF autoritzades per a treballar a Catalunya
es troba al web: agricultura.gencat.cat/maquinaria

QUINS
EQUIPS CAL
INSPECCIONAR?

Equips mòbils d’aplicació
d’ús agrari i no agrari
Polvoritzadors hidràulics, polvoritzadors
hidropneumàtics, polvoritzadors pneumàtics,
polvoritzadors centrífugs i empolsadors.

Equips muntats
en aeronaus

Equips instal·lats en hivernacles i altres locals
tancats (centrals hortofructícoles i centrals de
processament de llavors) o a l’aire lliure

En el punt d’inspecció

No cal inspeccionar

Els EAPF que no hagin passat
favorablement la inspecció dins
dels terminis establerts no poden
fer aplicacions fitosanitàries.

Periodicitat inspeccions

Cal presentar-se amb l’equip net i el seu certificat
d’inscripció al ROMA. Una vegada superada la inspecció,
s'obté l’etiqueta adhesiva que es col·loca a l’EAPF i el
certificat d’inspecció.

Polvoritzadors de motxilla i polvoritzadors
d’arrossegament manual amb dipòsit fins a 100 L.

EAPF nous: una primera inspecció abans del 5è any.
EAPF d’empreses de serveis, ATRIAS, ADV: cada 3 anys.
Resta d’EAPF: cada 5 anys fins a 2020, i després cada 3 anys.

