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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL
ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per
la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de
productes fitosanitaris.
En l’àmbit dels productes fitosanitaris, la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, estableix a
l'article 41 l'obligatorietat de complir la normativa vigent sobre els requisits de capacitació en funció de les
diferents categories de perillositat d’aquests productes.
La Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per
aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, conté les disposicions bàsiques relatives a la racionalització de
l’ús dels plaguicides per tal de reduir els riscos i efectes que aquest ús pot comportar sobre la salut humana i
el medi ambient. La seva transposició a l’ordenament intern, efectuada mitjançant el Reial decret 1311/2012,
de 14 de setembre, comporta la necessitat de modificar la normativa vigent a Catalunya per tal d’adequar els
nivells de capacitació de les persones que porten a terme activitats relacionades amb la utilització de productes
fitosanitaris, el contingut dels cursos per assolir aquesta capacitació i els requisits per a l’obtenció dels carnets
d’aplicadors i manipuladors de productes fitosanitaris.
En conseqüència, d'acord amb el marc normatiu esmentat i en exercici de la competència exclusiva atribuïda
per l'article 116.1.d) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, es considera necessari modificar l'Ordre
ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats
relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris.
Per tot això, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, d’acord amb el Decret 336/2011, de
10 de maig, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i
en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article únic
Es modifica l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les persones que
realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris, d’acord amb el que s’estableix a
continuació.

1. Es modifica l’article 2, que queda redactat de la manera següent:
“Els nivells de capacitació són els següents:
Bàsic.
Qualificat.
Fumigador.
Pilot aplicador”.

2. Es modifica l’article 3, que queda redactat de la manera següent:
“3.1 Els nivells de capacitació establerts a l’article anterior s’exigeixen a les persones que s’indiquen en els
apartats següents:
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a) Bàsic:
El personal auxiliar de tractaments terrestres i aeris incloent els no agrícoles i els/les agricultors/es que facin
tractaments en la pròpia explotació i que no disposin de personal auxiliar i emprin productes fitosanitaris que
no siguin o no generin gasos tòxics, molt tòxics o mortals.
El personal auxiliar de la distribució que manipuli productes fitosanitaris.
b) Qualificat:
Els/les usuaris/àries professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles.
Els/les agricultors/es 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.
Les persones responsables de les empreses i altres entitats dedicades a l'aplicació de productes fitosanitaris.
Els/les aplicadors/es de productes fitosanitaris a tercers.
c) Fumigador:
Els/les aplicadors/es que realitzin tractaments amb productes fitosanitaris que siguin gasos classificats com a
tòxics, molt tòxics o mortals, o que generin gasos d’aquesta naturalesa.
Aquestes persones han d’acreditar prèviament el nivell bàsic o qualificat segons s’escaigui, d’acord amb el que
especifiquen els apartats a) i b).
d) Pilot aplicador:
Les persones que estan en possessió del títol i la llicència de pilot comercial d'avió o helicòpter i realitzen
tractaments fitosanitaris des d'aeronaus o mitjançant aeronaus, sens perjudici del compliment de la normativa
específica que regula la concessió de llicències en l’àmbit de la navegació aèria.
3.2 Els continguts i la durada mínima dels cursos de formació per assolir els nivells de capacitació especificats a
l’article 2 són els que s'especifiquen a l'annex I d'aquesta disposició.”

3. Es modifica l’article 6, que queda redactat de la manera següent:
“6.1 El nivell de capacitació per a l’aplicació i manipulació de productes fitosanitaris s’acredita mitjançant la
possessió d’un carnet identificador.
6.2 El carnet d’aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris, el poden sol·licitar les persones amb
domicili legal a Catalunya.
6.3 La sol·licitud per a l’expedició del carnet d’aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris es realitza
a través d’un imprès normalitzat que es pot descarregar del web http://www.gencat.cat/agricultura o obtenir
en qualsevol dependència del departament competent en matèria d’agricultura. Aquesta sol·licitud s’ha
d’adreçar a l’òrgan competent en matèria de sanitat vegetal i es pot presentar a les unitats territorials del
Servei de Sanitat Vegetal o a les oficines comarcals del departament competent en matèria d’agricultura,
preferentment, davant la Xarxa d’oficines de gestió empresarial de la Generalitat de Catalunya o en qualsevol
dels llocs que preveu l’article 25.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
6.4 L’imprès de sol·licitud ha d’incloure les dades identificatives de la persona sol·licitant i anar acompanyat
d’una còpia del certificat acreditatiu de la capacitació o, si s'escau, de la titulació o formació esmentada en un
annex. No és necessària la presentació d’aquesta documentació en el cas que el certificat l’expedeixi el
departament competent en matèria d’agricultura, es tracti del certificat d’un curs homologat pel citat
departament o de titulacions i formació detallats a l’apartat II de l’annex expedit per una entitat de l’Estat
espanyol, sempre que la persona interessada autoritzi aquest departament a verificar-ho.
6.5 L’òrgan competent per a l’expedició i renovació del carnet d’aplicador/a i manipulador/a de productes
fitosanitaris és la direcció general competent en matèria d’agricultura.
6.6 El termini màxim per expedir el carnet és de 3 mesos. Passat aquest termini sense que la persona
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sol·licitant hagi rebut cap notificació, aquesta pot entendre estimada la sol·licitud.
6.7 Els carnets d’aplicadors/es i manipuladors/es de productes fitosanitaris emesos per altres comunitats
autònomes tindran validesa dins de tot el territori de Catalunya.”

4. Es modifica l’article 9, que queda redactat de la manera següent:
“9.1 La capacitació corresponent als nivells que preveu l'article 2 s'entén assolida amb el certificat
d’aprofitament del curs de formació del nivell corresponent, que lliura l’entitat que realitza el curs de formació
d’acord amb el que estableix l’apartat I de l’annex.
9.2. Les persones que acreditin la titulació o formació que s’especifica a l’apartat II.1 de l’annex no han de
realitzar el curs específic del nivell bàsic.
9.3 Les persones que acreditin la titulació o formació que s’especifica a l’apartat II.2 de l’annex no han de
realitzar el curs específic del nivell qualificat.
9.4 Mitjançant la seu electrònica corporativa http://www.gencat.cat/agricultura es mantindrà actualitzada la
relació dels nous ensenyaments que puguin ser equiparables als nivells de capacitació bàsic o qualificat.”

5. Es modifica l’article 10, que queda redactat de la manera següent:
“A les persones que estiguin en possessió d’altres titulacions o diplomes oficials, universitaris o de formació
professional, diferents dels esmentats a l’apartat II de l’annex, se’ls convalidaran les unitats didàctiques
acreditades documentalment davant l’òrgan competent en matèria de formació agrària que s’adeqüin als
continguts de les programacions de l’apartat I de l’annex d’aquesta disposició, i s’hauran de cursar la resta per
tal de poder obtenir el carnet d’aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris.”

6. Es modifica la disposició transitòria 2, que queda redactada de la manera següent:
“Els actuals carnets de nivell especial expedits a les persones aplicadores professionals i altre personal
d'empreses de serveis que apliquin productes fitosanitaris tòxics o molt tòxics que siguin o generin gasos, per a
cadascuna de les modalitats d'aplicació específiques vigents fins ara: bromur de metil i altres fumigants per a
la desinfecció de sòls, fosfur d'alumini i magnesi per al control dels micromamífers del sòl i fumigador de
productes, locals i contenidors, són vàlids fins al 26 de novembre de 2015.”

7. Es modifica l’annex, que queda redactat de la manera següent:

I) Continguts i durada mínima dels cursos de formació per assolir la capacitació suficient per a l’aplicació i
manipulació de productes fitosanitaris d’ús professional.

A) Programa del curs per al nivell de capacitació bàsic (mínim de 25 hores lectives).
1. Plagues (inclou les malalties i les males herbes) dels cultius: classificació i descripció.
2. Productes fitosanitaris: classificació i descripció. Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de
dades de seguretat: classificació i etiquetatge. pictogrames, paraules d’advertiment, frases de risc o indicacions
de perill, consells de prudència, símptomes d’intoxicació i recomanacions per a les persones usuàries. Casos
pràctics.
3. Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient. Mesures per reduir aquests
riscos, incloent mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals. Bones pràctiques ambientals en
relació amb la preservació dels recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna. Protecció i mesures especials
establertes en la Directiva marc de l'aigua (Directiva 2000/60/CE). Eliminació d'envasos buits. Casos pràctics.
4. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones:
Riscos per a les persones consumidores per residus de productes fitosanitaris. Manera d'evitar-los i mesures
d'emergència en cas de contaminacions accidentals. Concepte de seguretat alimentària.
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Riscos per a la població en general.
Riscos per a les persones aplicadores: intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Pràctiques de primers auxilis.
Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident o sospita
d'incident.
5. Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d'exposició de la persona operari/ària. Possibles riscos
derivats de fer mescles de productes. Mesures preventives i de protecció de la persona aplicadora. Equips de
protecció individual (EPIs).
6. Pràctiques d’identificació i utilització d’EPIs.
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. Tractaments
fitosanitaris. Preparació, barreja i aplicació.
9. Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris. Factors a tenir en compte per a una aplicació eficient i
correcta.
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. Infraccions, sancions i
delictes.

B) Programa del curs pel nivell de capacitació qualificat (mínim de 60 hores lectives).
1. Plagues (inclou les malalties i males herbes) dels cultius: classificació, descripció i danys que produeixen.
2. Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes. Importància dels mètodes no químics. Mitjans de
protecció fitosanitària.
3. Estratègies i tècniques per a la gestió integrada de plagues. Control biològic i altres tècniques alternatives
per al control de plagues en diferents cultius. Principis generals de la gestió integrada de plagues. Presa de
decisions en protecció fitosanitària i iniciació a l'avaluació comparativa. Pràctiques d'identificació de plagues i
d'organismes de control biològic i el seu maneig.
4. Producció integrada i producció ecològica.
5. Productes fitosanitaris: substàncies actives i preparats comercials. Descripció i classificació. Elecció de
productes fitosanitaris. Identificació i interpretació de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat.
Classificació i etiquetatge. Pictogrames, paraules d'advertència, frases de risc o indicacions de perill, consells
de prudència, símptomes d'intoxicació i recomanacions per a les persones usuàries. Casos pràctics.
6. Riscos relacionats amb l'ús d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris. Riscos derivats de la utilització de
productes fitosanitaris per al medi ambient. Mesures per reduir aquests riscos, incloent mesures d'emergència
en cas de contaminacions accidentals. Bones pràctiques ambientals en relació amb la preservació dels recursos
naturals, biodiversitat, flora i fauna. Protecció i mesures especials establertes en la Directiva marc de l'aigua
(Directiva 2000/60/CE). Casos pràctics.
7. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones:
- Riscos per a les persones consumidores per residus de productes fitosanitaris. Manera d'evitar-los i mesures
d'emergència en cas de contaminacions accidentals. Concepte de seguretat alimentària i alerta sanitària.
- Riscos per a la població en general i els grups vulnerables.
- Riscos per a la persona aplicadora: intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Vigilància sanitària de la
població exposada a plaguicides. Pràctiques de primers auxilis.
- Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident o sospita
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d'incident.
8. Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d'exposició de la persona operària. Possibles riscos
derivats de fer mescles de productes. Mesures preventives i de protecció de la persona aplicadora. Equips de
protecció individual (EPIs).
9. Pràctiques d’identificació i utilització d’EPIs.
10. Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris.
11. Tractaments fitosanitaris. Preparació, barreja i aplicació.
12. Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris. Factors a tenir en compte per a una eficient i correcta
aplicació. Importància de la dosificació i dels volums d'aplicació. Casos pràctics.
13. Equips d'aplicació: descripció i funcionament.
14. Neteja, regulació i calibratge dels equips.
15. Manteniment, revisions i inspeccions periòdiques dels equips.
16. Pràctiques de revisió i calibratge d'equips.
17. Pràctiques d'aplicació de tractaments fitosanitaris.
18. Eliminació d'envasos buits. Sistemes de gestió. Normativa.
19. Traçabilitat. Requisits en matèria d'higiene dels aliments i dels pinsos. Registre de plagues i de tractaments
en les explotacions agràries. El quadern d'explotació.
20. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.
21. Seguretat social agrària.
22. Normativa que afecta la utilització de productes fitosanitaris: compra, transport i emmagatzematge.
Autorització i registre de productes fitosanitaris i mesura en que afecta la utilització d’aquests productes.
23. Mètodes per a identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús. Infraccions,
sancions i delictes.

C) Programa del curs de nivell qualificat de fumigador (mínim de 25 hores lectives).
1. Problemàtiques fitosanitàries:
a. Dels sòls agrícoles.
b. Dels productes vegetals emmagatzemats.
c. Dels locals i instal·lacions agrícoles.
d. Dels mitjans de transport i utillatge agrícola.
e. De les plantes vives i material vegetatiu.
f. Dels cultius en ambient confinat.
2. Propietats, modes i espectre d’acció dels fumigants:
3. Transport, emmagatzematge i manipulació de fumigants.
4. Factors a considerar en l'aplicació dels diferents fumigants.
5. Tècniques i equips de fumigació.
6. Manteniment, regulació, calibratge, revisió i inspecció dels equips.
7. Perillositat i riscos específics per a la salut. Primers auxilis.
8. Detectors de gasos, màscares, filtres i altres elements de seguretat.
9. Manteniment dels elements i equips de seguretat.
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10. Principis de la traçabilitat. Requisits en matèria d'higiene dels aliments i dels pinsos.
11. Seguridad social agrària.
12. Bona pràctica fitosanitària.
13. Interpretació de l'etiquetatge i de les fitxes de seguretat.
14. Planificació de les fumigacions: aspectes a considerar.
15. Preparació i senyalització de les mercaderies, recintes i zones a fumigar.
16. Legislació específica sobre fumigants i la seva aplicació. Mètodes per identificar els productes fitosanitaris
il·legals i riscos associats al seu ús.
17. Pràctiques de fumigació.
18. Exercicis de desenvolupament de casos pràctics.

D) Programa del curs de nivell pilot aplicador (mínim de 90 hores lectives).
1. Generalitats de protecció vegetal.
2. Productes fitosanitaris: classificació i característiques dels diferents grups.
3. Formulacions de productes fitosanitaris: naturalesa i característiques.
4. Mitjans i equips d'aplicació aèria (I): instal·lacions fixes en els diferents tipus d'aeronaus. Equips per a les
diferents tècniques d'aplicació.
5. Mitjans i equips d'aplicació (II): funcionament, regulació, manteniment i calibratge d'equips. Caracterització
de l'aeronau.
6. Tècniques d'aplicació aèria de petits i mitjans volums: ULV, polvoritzar, arrosar i escampar.
7. Tècniques d'aplicació aèria de grans volums i compactes.
8. Meteorologia aplicada a l'activitat fitosanitària. Biometeorologia.
9. Planificació de tractaments agroforestals: avaluació prèvia, obstacles al vol a baixa cota i pla de vol.
10. Pistes i helipistes agroforestals: característiques i condicions, instal·lacions, equips, mitjans auxiliars per a
aprovisionaments i rebuig d'envasos buits.
11. Riscos per al medi ambient derivats de la utilització dels productes fitosanitaris: perillositat per a la fauna
silvestre i el bestiar, fitotoxicitat i contaminació de sòls i aigües. Mètodes per identificar els productes
fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús.
12. Control de la contaminació. Tècniques especials antideriva.
13. Riscos derivats de la utilització dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones: toxicologia,
intoxicacions i primers auxilis.
14. Classificació i etiquetatge. Pictogrames, paraules d'advertència, frases de risc o indicacions de perill,
consells de prudència, símptomes d'intoxicació i recomanacions per a les persones usuàries.
15. Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident o sospita
d'incident.
16. Els residus de productes fitosanitaris: dissipació del residu, terminis de seguretat i LMR en productes
vegetals i aigües prepotables.
17. Seguridad e higiene. Salud laboral.
18. Normativa legal.
19. Exercicis pràctics.”
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II) Titulacions i formació que acrediten els coneixements dels nivells de capacitació bàsic i qualificat
d’aplicador/a i manipulador/a de productes fitosanitaris.

1. Titulacions i formació que acrediten els coneixements del nivell de capacitació bàsic.
- Titulacions dels cicles formatius de grau mitjà LOGSE d’explotacions agràries extensives, explotacions
agrícoles intensives, jardineria i treballs forestals i conservació del medi natural, obtingudes en les escoles i
centres de capacitació agrària que depenen del departament competent en matèria d’agricultura i en els
centres que hagin homologat aquests ensenyaments davant el departament competent en matèria
d’agricultura.
- Títol de tècnic/a auxiliar de la branca agrària, sempre que hagin iniciat els estudis de primer grau de formació
professional agrària a partir del curs 1995-1996 i els hagin cursat en alguna de les escoles i els centres de
capacitació agrària que depenen del departament competent en matèria d’agricultura.
- Haver cursat i aprovat els cursos del Programa de garantia social o dels Programes de qualificació
professional inicial en les especialitats de jardineria i agropecuàries a les escoles del departament competent en
matèria d’agricultura a partir del curs 1999-2000.
- Acreditació de les unitats de competència del catàleg de qualificacions professionals que corresponen a
formacions equivalents a l’establerta per al nivell bàsic. En l’actualitat la UC1295_1, realitzar activitats auxiliars
en el control d’agents causants de plagues i malalties a les plantes forestals, i la UC0518_1, realitzar
operacions auxiliars per al reg, adobament i aplicació de tractaments en cultius agrícoles.
- Titulacions dels certificats de professionalitat que continguin formacions equivalents a l’establerta per al nivell
bàsic. Actualment els certificats de professionalitat d’activitats auxiliars en agricultura, activitats auxiliars en
vivers, jardins i centres de jardineria, activitats auxiliars en conservació i millora de forests.
- Haver superat els mòduls formatius de certificats de professionalitat o els mòduls professionals dels cicles
formatius que tinguin com a referent el catàleg de qualificacions professionals i que contenen formacions
equivalents a l’establerta pel nivell bàsic.

2. Titulacions i formació que acrediten els coneixements del nivell de capacitació qualificat.
- Titulacions universitàries oficials amb plans d’estudi anteriors a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)
d’enginyeria agrònoma, enginyeria tècnica agrícola, enginyeria de forest i enginyeria tècnica forestal.
- Titulacions corresponents a llicenciatures, enginyeries superiors, enginyeries tècniques, títols de grau,
màsters o tercer cicles, i títols de formació professional superior, que compleixen la condició de sumar en el
seu conjunt 40 ECTS (European Credit Transfer System) en matèries relacionades directament amb la
producció vegetal, i en particular en aquelles que, a banda de la denominació particular que rebin en el pla
d’estudis corresponent, responguin de manera inequívoca als continguts següents: edafologia, fisiologia
vegetal, botànica, millora vegetal, fitotècnia, cultius herbacis, cultius hortícoles, cultius llenyosos, silvicultura,
planificació general dels cultius i aprofitaments forestals, avaluació de l’impacte ambiental, mecanització
agrària, protecció vegetal, entomologia agrícola o forestal, patologia vegetal, malherbologia, química agrícola.
Dels 40 ECTS esmentats, almenys 12 han de ser de matèries que estiguin relacionades directament amb la
protecció vegetal, i en particular aquelles que, a banda de la denominació particular que rebin en el pla
d’estudis corresponent, responguin de manera inequívoca als continguts següents: protecció vegetal,
entomologia agrícola o forestal, patologia vegetal, malherbologia, mecanització (maquinària i equips per a la
protecció dels cultius).
- Titulacions dels cicles formatius de grau superior LOGSE de gestió i organització d'empreses agropecuàries,
gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics, obtingudes en les escoles i centres de capacitació
agrària que depenen del departament competent en matèria d’agricultura i en els centres que hagin homologat
davant el departament competent en matèria d’agricultura aquests ensenyaments.
- Titulacions dels cicles formatius LOE que continguin formacions equivalents a l’establerta per al nivell
qualificat. Actualment els cicles de grau mitjà de producció agropecuària, producció agroecològica, jardineria i
floristeria, els cicles de grau superior de gestió forestal i medi natural, i paisatgisme i medi rural i els cicles de
grau superior en gestió forestal i del medi natural.
- Títol de tècnic/a especialista de la branca agrària, sempre que s’hagin iniciat els estudis de segon grau de
formació professional agrària a partir del curs 1995-1996 i s’hagin cursat en alguna de les escoles i els centres
de capacitació agrària del departament competent en matèria d’agricultura. Tindran els mateixos drets les
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persones que estiguin en possessió del títol de capatàs agrícola, si compleixen els requisits esmentats
anteriorment.
- Acreditació de les unitats de competència del catàleg de qualificacions professionals que corresponen a
formacions equivalents a l’establerta per al nivell qualificat. En l’actualitat la UC0525_2, controlar les plagues,
malalties, males herbes i fisiopaties, i la UC0718_2, controlar i manejar l’estat sanitari de l'agrosistema.
- Certificats de professionalitat que continguin formacions equivalents a l’establerta per al nivell qualificat.
Actualment els certificats de professionalitat d’agricultura ecològica, producció de llavors i plantes en viver,
horticultura i floricultura, fructicultura, cultius herbacis, instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes,
repoblacions forestals i tractaments silvícoles, gestió de la producció de llavors i plantes en viver, gestió i
manteniment d’arbres i palmeres ornamentals, gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps
esportius, gestió de la producció agrícola, gestió de repoblacions forestals i de tractaments silvícoles, control i
protecció del medi natural.
- Haver superat els mòduls formatius de certificats de professionalitat o els mòduls professionals dels cicles
formatius que tinguin com a referent el catàleg de qualificacions professionals i que contenen formacions
equivalents a l’establerta per al nivell qualificat.”

Disposició derogatòria
Queden derogades les normes següents:
- Article 8 de l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les persones que
realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris.
- Resolució ARP/3109/2005, de 2 de novembre, per la qual s'autoritza els posseïdors dels actuals carnets de
manipulador i aplicador de productes fitosanitaris a aplicar determinats productes de la categoria molt tòxics.
- Ordre AAR/62/2008, de 12 de febrer, per la qual es prorroga el termini que estableix l'Ordre ARP/455/2006,
de 22 de setembre, que regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la
utilització de productes fitosanitaris.

Disposició addicional
Es faculta la persona titular de la Direcció General d’Agricultura per modificar, mitjançant Resolució, el
contingut de l’annex d’aquesta Ordre, d’acord amb el que estableix l’article 9.4.”

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 28 de juny de 2013

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(13.186.032)
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