Novetats en la
comercialització i registre
de transaccions de
productes fitosanitaris
Jornada tècnica
Artesa de Segre, dimarts 24 de maig de 2022

Presentació

L’objectiu d’aquesta jornada és informar
sobre les novetats en la gestió i transport
de mercaderies perilloses, la gestió
sostenible de productes fitosanitaris així
com aspectes vinculats a la
comercialització i emmagatzematge
d’aquests.
En la jornada es repassaran qüestions
sobre el transport i el maneig de les
mercaderies perilloses en els magatzems,
novetats respecte la gestió integrada de
plagues i, de manera especial, es farà
èmfasi en els canvis normatius pel que fa
a la comercialització i les condicions
d’emmagatzematge de fitosanitaris, tant a
les explotacions agràries com a les
empreses de distribució, i també els
relatius a les declaracions en el nou
registre electrònic de transaccions i
operacions de productes fitosanitaris
(RETO).

Programa
10.30 h

Presentació de la jornada
Sr. Josep Lluís Escuer, responsable de subministraments de
la FCAC.

10.40 h

Novetats ADR en la gestió i transport de
mercaderies perilloses
Sr. Javier Ferrero, conseller de seguretat.

11.20 h

Novetats respecte la gestió sostenible de productes
fitosanitaris i Pla pilot de recollida de productes
cancel·lats
Sr. Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal del DACC.

12.00 h

Registre electrònic de transaccions i operacions
amb productes fitosanitaris (RETO)
Sr. José Antonio Gutierrez, Sanitat Vegetal MAPA.

12.45 h

Torn obert de preguntes

13.00 h

Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Aquesta jornada també es realitza en línia. El dia abans de la jornada
rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.
Agropecuària d’Artesa de Segre, SCCL
Av. Eduard Maluquer, 9
25730 Artesa de Segre

Inscripcions

Organització

A través del següent enllaç Inscripcions
Cal indicar si es seguirà presencialment o
en línia. Places limitades
Per a més informació:
FCAC (Sra. Verónica Redondo)
veronica.redondo@fcac.coop
Tel. 932 292 018

220826 / 2,50

