El reglament EUTR i les obligacions dels operadors
Jornada pràctica
Solsona, dijous 15 de setembre de 2016
Presentació

Programa

A partir de l’aplicació del Reglament
(UE) Núm. 995/2010, del Parlament
Europeu i del Consell de 20 d’octubre,
pel qual s’estableixen les obligacions
dels agents que comercialitzen fusta i
productes de la fusta, el passat mes
de desembre va ser publicat el Reial
Decret 1088/2015, de 4 de desembre,
per assegurar la legalitat de la comercialització de fusta i productes de la
fusta.

09.15 h Acreditacions. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

L’aplicació d’aquesta normativa es
considera positiva per al sector, ja que
la tala il·legal debilita la gestió forestal
i el desenvolupament sostenible, així
com la viabilitat comercial dels operadors que actuen desenvolupant una
activitat seguint la normativa aplicable.
Aquesta normativa incorpora una
sèrie d’obligacions que s’han de complir per part d’agents que posen fusta i
derivats de la fusta per primera vegada al mercat de la UE, i comerciants
que compren i venen aquests productes que ja estan al mercat de la UE.
La jornada va dirigida a aquells propietaris que venguin la fusta a carregador o fàbrica, associacions de
propietaris forestals, empreses de treballs forestals i indústries de primera
transformació que comprin fusta en
peu (persones físiques o jurídiques
que posen fusta o derivats per primera vegada al mercat de la Unió Europea.

Inscripcions
Jornada gratuïta. Cal inscriure’s prèviament, abans del 9 de setembre,
retornant la Butlleta d’inscripció per
qualsevol dels mitjans de comunicació següents:

09.30 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Sr. Joan Boix, president de l’ENSCAT
Sra. Montserrat Barniol, directora general de Forests (DARP)
10.00 h El Reglament europeu (EUTR) i la normativa estatal (RD
1088/2015)
Sr. Joaquim Rodríguez. Direcció General de Forests (DARP)
10.20 h La certificació forestal i el compliment de la legalitat. Compromisos de gestió forestal sostenible de les empreses d’explotació adscrites al sistema PEFC
Teresa Cervera (Centre de la Propietat Forestal - Oficina Tècnica
de l’ENSCAT)
10.40 h Pausa - cafè
11.00 h Els operadors i comerciants segons el Reglament EUTR. Qui
és qui i quines obligacions legals té cadascú ? Sistema de
Diligència Deguda i autoavaluació
Sr. Juan Porras (Centre de la Propietat Forestal - Oficina Tècnica
de l’ENSCAT)
11.30 h Autoritat competent, entitats de supervisió i aplicació telemàtica de la declaració responsable, casos d’incompliment
destacats i accions realitzades durant l’any en curs
Sr. Joaquim Rodríguez. Direcció General de Forests (DARP)
12.00 h Taller: Casos pràctics i torn obert de paraules
Sr. Joaquim Rodríguez. Direcció General de Forests (DARP)
Sr. Josep Escorihuela. Direcció General de Forests (DARP)
Sra. Imma Capellades. Direcció General de Forests (DARP)
14.00 h Cloenda de la jornada
Sr. Joan Boix, president de l’ENSCAT
14.30 h Dinar al restaurant Can Mascaró (preu. 22 €)

Lloc de realització
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Ctra. de Sant Llorenç, km. 2. 25280 Solsona

Organitza
Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal

Col·laboren

A/e: info@enscat.org (Raquel Marfà)
Fax: 93 574 38 53
Tel. 93 574 70 39
Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal
Ctra. de Sabadell a Santa Perpètua, km. 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda
http://www.enscat.org

@enscat

