Nou Reglament 2016/2031
de protecció contra plagues.
Implicacions per als vivers
Jornada tècnica
LLEIDA, dimarts 22 d’octubre de 2019

Presentació
El proper 14/12/2019 entra en vigor el
Reglament UE 2016/2031 relatiu a les
mesures de protecció contra les
plagues
dels
vegetals.
Aquest
reglament
deroga
la
Directiva
2000/29/CE
i
estableix
noves
obligacions pels Estats membres i les
empreses proveïdores de material
vegetal.
Estableix un únic registre d’operadors,
tal com ja tenim a Catalunya (Registre
Oficial d’Empreses Proveïdores de
Material Vegetal) que unifiqui els
diversos registres actuals.
Estableix un nou format i nous
requisits del Passaport Fitosanitari,
que ha d’acompanyar totes les unitats
comercials de totes les plantes
destinades
a
la
plantació
i
determinades llavors.
Amb aquesta jornada es pretén
informar al sector viverista sobre
aquesta nova normativa i de les
implicacions. Igualment s’informarà de
la situació actual de la plaga de la
Xylella fastidiosa a Europa.

Programa
10.00 h Principals trets del Reglament UE 2016/2031 relatiu a les mesures
de protecció contra les plagues dels vegetals
Sr. Xavier Auqué. Cap de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels
Serveis Territorials del DARP a Lleida.
10.30 h Reglaments UE que desenvolupen el Reglament UE 2016/2031:


Reglament d’execució UE 2313/2017: nous models de passaport
fitosanitari



Reglament d’execució UE 2018/2019: plantes d’alt risc i plantes
que tenen prohibida la seva entrada a la UE



Reglaments UE en procés de redacció (Plagues regulades...)
Sra. Trinidad Plaza. Servei de Sanitat Vegetal. DARP.

11.15 h Nou format i nous requisits de passaport fitosanitari
Sr. Ricard Sorribas. Servei de Sanitat Vegetal. DARP.
11.45 h Pausa
12.15 h Situació actual de la Xylella fastidiosa a Europa i adaptació dels
vivers a l’article 9 de la Decisió 2015/789 UE
Sr. Xavier Auqué. Cap de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels
Serveis Territorials del DARP a Lleida.
12.45 h Debat: implicacions per als vivers
Tècnics de l’Associació de Viveristes de Catalunya.
Tècnics del Servei de Sanitat Vegetal del DARP.
13.30 h Cloenda de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Sala d’actes de la primera planta de l’edifici de la Secció d’Agricultura
i Sanitat Vegetal del DARP a Lleida
Av. Alcade Rovira, 191
25198 LLEIDA

Inscripcions

@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del servei de Inscripcions a
jornades del PATT de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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