NOVETATS LEGISLATIVES EN MATÈRIA D’ETIQUETATGE
D’ALIMENTS.
OBJECTIUS I METODOLOGIA.
Donar a conèixer les principals novetats en legislació d’etiquetatge d’aliments. El
mes de desembre de 2014 entrà en vigor el R(UE) 1169/2011 que regula la
normativa d’etiquetatge d’aliments. Des de la publicació de l’esmentada disposició
la Comissió (UE) ha publicat diverses guies interpretatives i l’estat espanyol ha
emès diverses notes interpretatives, la qual cosa es una prova de la complexitat
d’aquesta normativa. Per una altra en els darrers mesos s’han publicat diverses
disposicions sectorials que regulen l’etiquetatge de productes específics.
Per una altra part el 44% dels consumidors manifesten que llegeixen les etiquetes
sempre i un 49% esporàdicament. A més a més cal dir que el 66% de les persones
consumidores demanden etiquetes més senzilles i amb lletra d’un alçada major.
Es de destacar que en el darrer any s’ha incrementat la compra per internet
d’aliments, així el 16% de les persones manifesten que realitzen compres
d’aliments per internet, per la qual cosa és necessari conèixer la informació que
cal incloure en els portals de venda on line
L’objectiu del curs es donar a conèixer la nova normativa d’etiquetatge i la seva
interpretació i aplicació, així com conèixer els aspectes de l’etiquetatge que més
interessen a les persones consumidors.
El curs s’impartirà en tres jornades i el professorat utilitzarà mitjans visuals (power
point) per facilitar la comunicació i comprensió de les classes teòriques, les quals
es complementaran amb exercicis on es resoldran diversos casos pràctics.
CONTINGUTS (15 h).
1.
2.
3.
4.
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6.

Legislació bàsica en matèria d’etiquetatge.
Mencions obligatòries.
Mencions obligatòries condicionades.
Mencions facultatives.
Mencions prohibides.
Aplicació i interpretació de la normativa: casos pràctics.

DESCRIPCIÓ DEL BENEFICIARI.
Tècnics i personal d’empreses dedicades a la producció, elaboració i distribució
agroalimentària. Número d’alumnes estimats 15.

PROFESSORAT.
Jerònia Trobat Sbert. Tècnic Superior de l’Institut de Qualitat Agroalimentària.
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
Miquel Àngel Frau Caldentey. Cap de Servei de Qualitat Agroalimentària.
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ.
Mallorca:
4, 5 i 7 d’octubre de 2021 de 9:00 a 14:00h.
Lloc: Sa Granja (C/ Eusebi Estada, nº 145. Palma).

