
  REGISTRE ELECTRÒNIC DE TRANSACCIONS I 
OPERACIONS AMB PRODUCTES 

FITOSANITARIS (RETO) 

Divendres, 28 de gener de 2022 

Organitza: 

Presentació  

Jornada online sobre l’entrada en vigor del RD 285/2021, de 20 

d’abril, pel qual s’estableixen les condicions d’emmagatzematge, 

comercialització, importació o exportació, control oficial i 

autorització d’assajos amb productes fitosanitaris, i es modifica el 

Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el 

marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes 

fitosanitaris. 

Aquest reial decret té com a objecte l'establiment de les 

condicions bàsiques en matèria de comercialització, importació, 

exportació, i ús, de productes fitosanitaris. Les mesures que 

estableix per a tal fi són, entre d’altres: 

a)    Regulació de les condicions d'emmagatzematge, el comerç 

amb tercers països, i la venda a distància de productes fitosanitaris. 

b)    Creació d'un registre electrònic de transaccions i operacions 

amb productes fitosanitaris. 

c)    Disposicions per a l'aplicació del Reglament sobre la realització 

dels controls oficials en l'àmbit de la comercialització, importació o 

exportació de productes fitosanitaris i l'elaboració del Programa de 

control oficial de la comercialització, importació o exportació, de 

productes fitosanitaris. 

 

Objectius 

En la jornada, especialment dirigida als operadors i als tècnics competents, es donarà resposta als dubtes més freqüents. 

Com per exemple: 

Què és el RETO?    A qui afecta?  ·          Per a què serveix? 

Quines mesures conté?   Què caldrà fer?   Com s'ha de fer? 

  

Programa 

12.00 h Presentació de la jornada 

 Sra. Montserrat Bas. Degana del CETAFC 

12.05 h Primera intervenció 

 Sr. Josep Ma. Poch. Membre de Junta de Govern de la Dem. de Girona del CETAFC i vicepresident de Fedisprove 

12.25 h Segona intervenció 

 Sr. Jordi Giné. Cap del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

12.50 h Torn obert de paraula 

 

Inscripcions 

Jornada online 

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament 

 

 

Clica aquí per inscriure’t 

https://cutt.ly/nIWNlwc

