Novetats en la comercialització
i emmagatzematge de
productes fitosanitaris
Jornada tècnica en línia
Dimarts 15 de juny de 2021

Presentació
L’objectiu d’aquesta jornada és
informar sobre les novetats en la
gestió de mercaderies perilloses i les
relatives a la comercialització i
emmagatzematge
de
productes
fitosanitaris en el marc de la recent
publicació del Reial decret 285/2021
pel qual s'estableixen les condicions
de
l’emmagatzematge,
la
comercialització, la importació o
l’exportació, el control oficial i
l’autorització d'assajos amb productes
fitosanitaris.
En la jornada es repassaran aspectes
associats al transport i al maneig de
les mercaderies perilloses en els
magatzems 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).

Organització

Programa
10.30 h Introducció i operativa de la jornada tècnica
Sr. David Casadevall, tècnic de Subministraments de la FCAC.
10.35 h Presentació de la jornada
Sr. Josep Lluís Escuer, responsable de Subministraments de la
FCAC.
10.45 h Quan cal tenir conseller de seguretat? Novetats ADR en la
gestió i el transport de mercaderies perilloses 2021
Sr. Javier Ferrero, conseller de seguretat.
11.25 h El nou Reial decret 285/2021 de productes fitosanitaris:
emmagatzematge, comercialització i ús obligat del registre
electrònic de transaccions.
Sr. Jordi Giné, cap del Servei de Sanitat Vegetal del DARP.
12.05 h Torn de preguntes i cloenda de la jornada

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 es gratuïta, us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya: Sra. Verónica Redondo
(A/e: veronica.redondo@fcac.coop – Tel. 932 292 018).
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