Transmissió electrònica
de les prescripcions
d’antibiòtics
Jornada tècnica
VIC, dijous 24 de gener de 2019
Presentació
ASFAC, ACEPZ i PORCAT, juntament
amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació han
organitzat una nova jornada per
explicar l’estat de la implementació a
Catalunya del RD 191/2018, que
obliga a la transmissió electrònica de
les dades de prescripcions veterinàries
d´antibiòtics destinades a animals
productors d’aliments per al consum
humà, que va entrar en vigor el passat
dia 2 de gener de 2019.
L’objectiu principal d’aquesta jornada
és presentar i resoldre els dubtes de la
plataforma GTR, que el DARP ha
adaptat per tal de poder portar a terme
les transmissions de les prescripcions
a Catalunya, i també d´alguns
sistemes de gestió de signatura
electrònica.
Per aquest motiu s’ha cregut
convenient convidar als representants
de
les
següents
plataformes:
Prescrivet,
Portasigma
i
Generarecetas, que desenvolupen
diferents eines de generació de
receptes, de signatura electrònica i
transmissió de dades.

Organització

Programa
9.00 h Recepció assistents
9.15 h Presentació de la jornada
Sra. Àngels Llobet, ACEPZ.
Sra. M. Carme Soler, ASFAC.
9.30 h Presentació del GTR (Gestió Telemàtica Ramadera) com a
plataforma per comunicar les prescripcions a través del DARP
Sra. Mili Voltes, cap del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la
Producció Ramadera del DARP.
Sra. Montse Rosàs, veterinària del Servei d’Alimentació Animal i
Seguretat de la Producció Ramadera del DARP.
10.30 h Pausa
11.00 h Presentació de la plataforma Prescrivet
Sr. Víctor Luaces, Prescrivet.
11.45 h Presentació de la plataforma Portasigma
Sr. Roman de Blas, CEO a Isigma.
12.30 h Presentació de la plataforma Generarecetas
Sr. Jorge Urquizu, gerent de Generarecetas.
13.15 h Torn obert de preguntes
13.30 h Cloenda de la jornada
Sr. Ricard Parés, PORCAT.

Lloc de realització
Edifici el Sucre
C/ de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta
08500 - VIC

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però les places són limitades i s’atendran per rigorós
ordre d’inscripció.
Es pot inscriure, abans del 21 de gener, a través de: asfac@asfac.org

@ruralcat

