Taller d’Etiquetatge
d’additius i premescles
per a l’alimentació animal
Jornada tècnica en línia
Dijous 9 de juliol de 2020

Presentació
El taller d’etiquetatge d’additius i
premescles per a l’alimentació animal
té com a objectiu donar informació i
més eines als professionals que hi
treballen diàriament. Es presenta en
un format molt pràctic, presentant
casos reals de dubtes i exemples
d’incidències
detectades
en
l’etiquetatge
dels
productes
comercialitzats i que es troben al
mercat.
L’etiquetatge dels productes destinats
a l’alimentació animal no és senzill, ja
que ha de contemplar moltes variables
i,
a
més,
presenta
canvis
constantment com a conseqüència del
procés de reavaluació que es va
iniciar
amb
la
publicació
del
Reglament (CE) nº 1831/2003 i que
encara no ha finalitzat. En aquest
taller es treballaran casos pràctics i
problemàtiques que de manera més
freqüent es troben les empreses del
sector a l’hora d’aplicar la legislació.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
9.30 h Benvinguda i presentació de la jornada
9.35 h DARP: Normativa etiquetatge
Sra. Belén Folgueras Pastor. Cap de Secció d’Alimentació Animal
Servei d'Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera.
9.50 h ADIPREM: Exemples i dubtes freqüents
Sra. Isabel Marzo. Directora ADIPREM.
10.20 h DARP: Exemples i casos pràctics recents – Resultats
inspeccions 2019
Sra. Melisa Oddo i Sra. Laura Morlà. Veterinàries del Servei
d'Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera.

Aquesta jornada es realitzarà en línia.
Si esteu interessats en seguir-la us podeu inscriure mitjançant l’enllaç que
figura en la part inferior d’aquest programa.
Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Inscripcions
La jornada és gratuïta, us podeu inscriure a través del següent enllaç:
Inscripcions
Per a més informació podeu contactar amb:
adiprem@adiprem.org

@ruralcat

1234
// 3,00
1234/ 1,50
3,00
209022

