La responsabilitat civil de les
empreses alimentàries, els
seus directius i els seus
tècnics
Jornada tècnica en línia
Dijous 3 de desembre de 2020
Presentació
L’Escola Agrària de l’Empordà us
proposa una nova jornada en el sector
de la indústria alimentària.
El risc zero no existeix, i els operadors
alimentaris estan exposats a que un
producte defectuós pugui ser motiu de
retirada, sanció i fins i tot generar una
alerta alimentària o danys als
consumidors.
És necessari que les empreses
prenguin consciència de les seves
obligacions i també dels seus drets i de
les eines de què disposen per
minimitzar les repercussions legals i
econòmiques d’una possible crisi.
L’objectiu d’aquesta jornada és
informar de les responsabilitats dels
operadors respecte els productes, de
les pautes i eines jurídiques i tècniques
per a la gestió de les incidències i la
prevenció de les seves conseqüències
legals i econòmiques.

Programa
9.30 h Benvinguda i introducció
9.35 h Introducció i conceptes bàsics. Responsabilitat penal dels
professionals. Responsabilitat civil per danys dels treballadors.
Responsabilitat civil davant de consumidors i usuaris per
productes defectuosos
Sra. Marta Quintana, advocada, Gestoria Alimentaria.
10.35 h Responsabilitat civil i assegurança d’administradors i directius.
Responsabilitat civil professional i el seu assegurament:
professionals lliberals i tècnics de qualitat i seguretat alimentària
d’empreses. Accions de retorn a la Responsabilitat professional
Sra. Marta Quintana, advocada, Gestoria Alimentaria.
11.35 h Gestió de sinistres de responsabilitat civil. Peritatge de sinistres
de responsabilitat civil
Asseguradora per determinar.
12.30 h Casos pràctics. Torn de preguntes
13.00 h Cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

#PATT2020

Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç:
Inscripcions
1234 / 3,00

1234 / 3,00

Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de l’Empordà:
Sra. Mònica Pascual (A/e: monica.pascual@gencat.cat)

200499 / 3,50

