IV Workshop en indústries
alimentàries: la responsabilitat legal dels operadors
Jornada tècnica
MONELLS, dimecres 25 de setembre de 2019
Presentació
L’Escola Agrària de l’Empordà organitza
aquesta jornada dins del programa de
formació contínua per a professionals
del sector agroalimentari.
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.
D’altra
banda,
les
administracions implicades, Agricultura i
Salut, són diverses en els àmbits i
procediments d’actuació. La manca de
coneixement d’aquests condicionants
pot agreujar les conseqüències d’una
incidència. 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, del paper de les
administracions, 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.
Tots els temes s’abordaran a través
d’una sèrie de ponències tècniques al
matí, i participant en un dels seminaris
pràctics que proposem a les sessions
de tarda.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, i Alimentació

Programa
9.00 h Acreditació
9.15 h Presentació del Workshop
Sra. Teresa Colell, directora de l’Escola Agrària de l’Empordà. DARP.
9.20 h Responsabilitats dels operadors: civils, administratives, penals.
Responsabilitats de l’empresa i responsabilitats personals de directius i
treballadors. La gestió de l’autocontrol com a eina de prova davant d’una
crisi alimentària
Sra. Marta Quintana, advocada especialitzada en dret alimentari.
11.00 h Pausa
11.30 h El procediment administratiu sancionador. L’Expedient sancionador: drets i
deures de les empreses
Sra. Marta Quintana, advocada especialitzada en dret alimentari.
12.00 h El paper de les administracions, DARP i Departament de Salut: àmbits de
competència, protocols d’actuació, tipus d’inspeccions
Sr. Lluís Aragonès, responsable del Servei de Protecció de la Salut a Girona.
Sra. Carme Navarro, inspectora del DARP a Girona.
13.30 h Com protegir-se enfront a una incidència: pèrdues causades pel producte
defectuós, costos de retirada, danys a tercers, personals o corporatius.
Cobertura de la responsabilitat empresarial i de la responsabilitat professional
individual
Sr. Francesc Garcia, soci director de Mastery, agència d’empreses d’AXA
Assegurances.
14.30 h Pausa - Dinar
15.30 h Ponències / Tallers simultanis:
 Gestió d’una alerta sanitària pas a pas: què us demanaran i com heu d’actuar?
Sra. Mercè Mas i Sr. Juan Antonio Simón, inspectors del Departament de Salut a
Girona.
 La defensa legal davant l’actuació administrativa: anàlisi de casos pràctics
Sra. Marta Quintana, advocada especialitzada en dret alimentari.
17.30 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Col·laboració

Escola Agrària de l’Empordà. Finca Camps i Armet
17121 - MONELLS MAPA

Departament de Salut

Inscripcions
Les places estan restringides. Cal inscriure’s omplint el següent formulari:
https://forms.gle/GH3XhLHtpoYypqQf8

@ruralcat

La inscripció té un cost de 15€, inclou l’esmorzar i el dinar
Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de l’Empordà:
Tel.: 972 630 622 – A/e: fribasn_ext@gencat.cat. Persona de contacte: Sr. Ferran Ribas

190492 / 6,75

