Certificació ecològica per a
la indústria agroalimentària
Jornada tècnica
BARCELONA, dimarts 17 de desembre de 2019

Presentació
Avui en dia hi ha en el mercat
diferents models de certificació i en el
sector de la producció i elaboració de
productes agroalimentaris ecològics
cal que es compleixi amb la normativa
i que estigui certificada per l’Autoritat
de control i que a Catalunya és el
CCPAE.
La certificació ecològica garanteix que
els productes han estat produïts o
elaborats seguint les normes de
l’agricultura ecològica, i que han estat
controlats en tot el seu procés de
producció, elaboració, envasat i
comercialització.
L’objectiu d’aquesta jornada és que
una empresa conegui quin és el marc
normatiu que haurà de complir en cas
de voler elaborar productes ecològics.
I també, vol ser un espai per resoldre
els dubtes i consultes que puguin
sorgir dels assistents així com ser un
lloc de trobada i d’intercanvi
d’experiències per a
tots
els
professional dels diferents sectors.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
16.00 h Benvinguda als assistents
Sra. Montse Bas. Presidenta de la demarcació de Barcelona de
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
16.05 h Presentació de la jornada
Sr. Josep Pena. Director dels Serveis Territorials del DARP a
Barcelona.
16.15 h Què és la producció agroalimentària ecològica. Necessitat de la
certificació. Marc normatiu de l’agricultura ecològica. Sistema de
control. El CCPAE
17.30 h Pausa
17.45 h Normativa i procediment de control d’etiquetes del CCPAE
18.45 h Torn obert de paraules
19.00 h Cloenda de la ornada
Totes les ponències aniran a càrrec de la Sra. Núria Vallès Petit. Directora
tècnica del CCPAE

Lloc de realització
Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
C/ Enamorats, 62-64 baixos
08013 – BARCELONA
http://bit.ly/2eRd5c1

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través dels Serveis
Territorials del DARP a Barcelona:
Sra. Carme Bolló (Tel.: 93 4092090 – A/e: cbollo@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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